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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Α̟ό το Πρακτικό της µε αριθ.  13/2011 συνεδρίασης της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού,  Αριθ.  Α̟οφ. 45/2011   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μετά  α̟ό την µε αριθµό ̟ρωτ: 22189 α̟ό 21/10/2011 έγγραφη 

̟ρόσκληση της Προέδρου κ. Κωστούλας Τάγαρη, ̟ου ε̟ιδόθηκε στον καθ’ 

ένα α̟ό τους Συµβούλους της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού και 

κοινο̟οιήθηκε στον ∆ήµαρχο Φιλοθέης - Ψυχικού κ. Παντελή Ξυριδάκη για 

Συνεδρίαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού ηµέρα 

Πέµ̟τη και ώρα 18:00’ στο ∆ηµοτικό Υ̟οκατάστηµα της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Νέου Ψυχικού, συνήλθε το Συµβούλιο σε νόµιµη Συνεδρίαση, 

όταν δια̟ιστώθηκε ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης υ̟ήρξε η 

̟ροβλε̟όµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3463/2006 α̟αρτία 

συγκεκριµένα:    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΑΓΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ      Πρόεδρος 

ΤΣΑΓΚΛΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ     Αντι̟ρόεδρος 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ – ΜΠΑΡ∆Η ΜΕΡΟΠΗ   Μέλος 

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          » 

ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ          » 

ΜΠΡΑΒΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ        » 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       » 

ΠΑΣΣΑ – ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ         »   

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΜΟΥΧΛΗ ΒΕΛΙΣΣΑ – ΜΑΡΙΑ    Μέλος 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ – ΚΕΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ     » 

ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ        » 



ΘΕΜΑ 3ο   Η.∆. 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής για το έτος 2011 στο κατάστηµα 
«εστιατόριο - ̟ίτσα» του Ασηµακό̟ουλου Ιωάννη ε̟ί της οδού Λ. Κηφισίας 
αριθ. 310 στο Νέο Ψυχικό 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το ̟ιο ̟άνω θέµα θέτει υ̟όψη του Συµβουλίου την 
µε αριθ. ̟ρωτ. 22131/21.10.2011 εισήγηση του Εντεταλµένου ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, κου Μαζαράκη Γεράσιµου – Αλέξανδρου, του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµ̟ορικών ∆ραστηριοτήτων, η ο̟οία 
έχει ως εξής: 
Σας διαβιβάζουµε: 
α) Την υ̟’ αριθ. 11013/26-5-2011 αίτηση του Ασηµακό̟ουλου Ιωάννη µε την 
ο̟οία ζητά τη χορήγηση άδειας µουσικής για το έτος 2011. Στην αίτησή του 
ε̟ισυνά̟τει: 

• Την µε αριθ. 567539/18-5-2011 άδεια ΑΕΠΙ για την ∆ηµόσια Εκτέλεση 
Μουσικής για το έτος 2011. 

• Το υ̟’ αριθ. 278/1-6-2011 δι̟λότυ̟ο είσ̟ραξης του ∆ήµου, ̟οσού 
75,00 € 

β) Το υ̟’ αριθ. 6126/12-10-2011 έγγραφο της ∆/νσης Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, µε την ο̟οία  
εισηγείται την χορήγηση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων (Στερεοφωνικό 
συγκρότηµα µικρής ισχύος) του καταστήµατος «εστιατόριο - ̟ίτσα» του 
Ασηµακό̟ουλου Ιωάννη ε̟ί της οδού Λ. Κηφισίας αριθ. 310 στο Νέο Ψυχικό. 
και ̟αρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού, αφού έλαβε υ̟όψη 
του τις διατάξεις του άρθρου 83 και 89 του Ν.3852/2010, α̟οδεχόµενο την 
εισήγηση της Προέδρου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

µειοψηφούντων των κ.κ. Τσάγλα ∆ιονυσίου και Μ̟ραβάκου Χριστίνας 
Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής (Στερεοφωνικό 
συγκρότηµα µικρής ισχύος) για το έτος 2011 στο κατάστηµα «εστιατόριο - 
̟ίτσα» του Ασηµακό̟ουλου Ιωάννη  ε̟ί της οδού Λ. Κηφισίας αριθ. 310 στο 
Νέο Ψυχικό.  
Η α̟όφαση αυτή ̟αίρνει αύξοντα αριθµό 45/2011. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε υ̟ογράφεται α̟ό την Πρόεδρο. 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

           ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΤΑΓΑΡΗ 


