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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης για την επιβολή η μή προστίμου». 

 

Σήμερα, 3η Οκτωβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 19:30΄ 

πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καλαμπάκι, υπό την Προεδρία του κ. 

Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 9985/29-09-2022 πρόσκληση  που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με 

τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018), τα άρθρα 184 και 177  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε του Ν. 

4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, 

την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020), και ισχύει, σε 

συνδυασμό με την αριθμ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-

4ΙΓ).  

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη και απόντα 10 

μέλη οι κ.κ. Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χρ., Κρικοπούλου Κ., 

Κρυωνίδης Β., Μουλιστάνος Α., Εμμανουηλίδου Ν., Καγγελίδης Ι., Κιτσουκάκης Ι. 

Χαλκίδης Χ., επί συνόλου 27 μελών:  

 

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καραμπακάλης Δημήτριος 7 Δαλακάκης Δημήτριος 13 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Μουστάκα Μαρία 8 Στάντζιος Πασχάλης 14 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 9 Παπαζώτου Κυριακή 15 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Χαριτωνίδης Ιωάννης 10 Δολαπτσή Ηλιάνα 16 Γεωργιάδης Ιωάννης 

5 Χορόζογλου Παρθένα 11 Λουλούδης Ιωάννης 17 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 12 Νεραντζάκη Αγγελική   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 5 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 9 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

2 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 6 Κρυωνίδης Βασίλειος 10 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

3 Ιωάννου Χρήστος 7 Μουλιστάνος Αθανάσιος   

4 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 8 Καγγελίδης Ιωάννης   

Στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018, δεν ήταν 

παρών ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης Θεμιστοκλής, τον οποίο αναπλήρωσε ο 

Αντιδήμαρχος κος Καραμπακάλης Δημήτριος.  

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

1. Κρυωνίδης Βασίλειος, κατά τη διάρκεια συζήτησης προ  ημερησίας διάταξης. 

2. Κρικοπούλου Κωνσταντίνα, κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερησίας 

διάταξης. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15/03.10.2022  

Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 128/2022 
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3. Κιτσουκάκης Ιωάννης, κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερησίας διάταξης.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Γρηγοριάδης Ιωάννης, Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Αθανασίου. 

  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την 

τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης.    

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ.πρωτ. 9484/16-09-

2022  εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία 

έχει ως ακολούθως: 

«…ΘΕΜΑ: « Βεβαίωση προστίμου» 

 

Το Α.Τ. Δοξάτου, με το υπ’ αριθ. 1020/15754/2-β΄/09.08.2022 έγγραφό του, γνωστοποίησε στο Δήμο 

Δοξάτου ότι «την 1/08/2022 και ώρα 00.30 σε γενόμενο έλεγχο αστυνομικών της Υπηρεσίας μας, 

κατελήφθη η ΚΩΤΤΑΤΗ Αγγελική του Ηλία να λειτουργεί ως ιδιοκτήτρια κατ/τος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «καφενείο – ψητοπωλείο» με την επωνυμία «Πλατάνια», που βρίσκεται στο Άνω 

Κεφαλάρι, άνευ υποβολής μεταβολής στοιχείων γνωστοποίησης μουσικής και έχοντας αναπτύξει στον 

εξωτερικό χώρο του κατ/τος εκατόν είκοσι (120) καθίσματα (συντελεστής 6). Κατόπιν τούτου, 

παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τα οριζόμενα σχετικά, γνωρίζοντάς και στην 

Υπηρεσία μας.» 

 

Σας γνωρίζω ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης για χρήση μουσικής χωρίς 

γνωστοποίηση επιβάλλεται πρόστιμο με βάση το άρθρο 14 της KYA οικ. 

16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'). Δεδομένου ότι η άδεια μουσικής 

καταργήθηκε, η λειτουργία μουσικής άνευ γνωστοποίησης δεν αποτελεί 

παράβαση του πδ 180/79. Το πδ 180/1979 εφαρμόζεται για την περίπτωση 

διαπίστωσης χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου χωρίς προηγούμενη άδεια 

παράτασης σύμφωνα με την ΑΔ 3/1996. (Απάντηση Νο.19 Γ.Γ. Βιομηχανίας-Υπ.Αν.& 

Οικ) 

Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο σημείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 

180/1979 σχετικά με τη χρήση μουσικής συνεχίζουν να ισχύουν. Ως παράβαση 

λογίζεται και η παραβίαση της παράτασης ωραρίου μουσικής. Παράβαση έλλειψης 

άδειας μουσικής δε νοείται από την 7η Δεκεμβρίου 2016, ημερομηνία εκκίνησης 

της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής. Αντί της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, 

επιβάλλεται εφεξής το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας, για το διάστημα 

και υπό τους όρους που περιγράφονται στο ως άνω σημείο του π.δ. 180/1979. 

(παρ. 2 άρθρο 15 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β') 
 

Στο άρθρο 14 της KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β') 

«Κυρώσεις σχετικές με τη γνωστοποίηση» αναφέρεται ότι:  

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας επιβάλλονται οι 

κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016 ως εξής: 

ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ = (τιμή βάσης * συντελεστή επιπέδου παράβασης * 

συντελεστή μεγέθους) 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ = ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ + ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 1 ή 2 + ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 3 - 

ΜΕΙΩΣΗ 1 

2. Ως τιμή βάσης ορίζονται τα εκατό (100) ευρώ. 

3. Επί της τιμής βάσης υπολογίζονται συντελεστές από το 1 έως το 6 ανάλογα με 

το επίπεδο παράβασης γνωστοποίησης (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ). 

Συγκεκριμένα: 

3.1. Ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων τα οποία δεν γνωστοποιήθηκαν ή 

γνωστοποιήθηκαν αναληθώς ή των στοιχείων για τα οποία δεν γνωστοποιήθηκε η 

μεταβολή, ο συντελεστής επιπέδου παράβασης διαμορφώνεται ως εξής, ανάλογα 

με το εάν αφορά: 

………………………………………….. 

3.1.6. Γνωστοποίηση μουσικής: 3. 

 

……………………………………… 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-14-%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-14-%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80/
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-2-43/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-2-43/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-15-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%AD%CF%82-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-14-%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80/
ΑΔΑ: ΩΤΓΓΩ95-ΔΨΤ
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4. Επί της τιμής βάσης υπολογίζονται συντελεστές από το 1 έως το 8 αναλόγως 

του μεγέθους του καταστήματος. Για το μέγεθος του καταστήματος ορίζονται οι 

παρακάτω κατηγορίες(ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ): 

4.1. Για καταστήματα μαζικής εστίασης: 

…………………………………………………………. 

στ) Κατηγορία 6 από 101 έως 120 εξυπηρετούμενα άτομα. 

………………………………………………………………………………………….. 

5. Το γινόμενο των τιμών όπως εξειδικεύονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 

ορίζεται ως ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και δύναται να προσαυξάνεται ή να μειούται ως 

εξής: 

α) Εάν διαπιστώνεται παράλληλα και άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που 

θέτει σε διακινδύνευση ή προκάλεσε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον, προσαυξάνεται 

έως και 50% επί της τιμής υπολογισμού (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 1). 

β) Εάν διαπιστώνεται η ίδια παράβαση εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της 

πρώτης παράβασης, η τιμή υπολογισμού προσαυξάνεται κατά 50% για κάθε νέα 

διαπίστωση παράβασης με χρονικό σημείο αφετηρίας της διετίας την ημέρα 

διαπίστωσης της αμέσως προηγούμενης ίδιας παράβασης (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 2). 

γ) Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και ανταποκρίνεται στη συμμόρφωση, η τιμή 

υπολογισμού μειούται κατά 20%. Ως συμμόρφωση νοείται η προσκόμιση των 

απαιτούμενων αποδεικτικών εγγράφων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Σε περιπτώσεις που απαιτείται περισσότερος χρόνος, 

η συμμόρφωση αποδεικνύεται με την προσκόμιση της αίτησης εντός 10 εργάσιμων 

ημερών. Η αρμόδια αρχή οφείλει να προβεί σε επανέλεγχο εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος προκειμένου να εξετάσει τη συμμόρφωση του φορέα. 

6. Εάν η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να 

προβαίνει σε σύσταση και να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση εντός της οποίας 

εάν ο ελεγχόμενος συμμορφωθεί δεν επιβάλλεται πρόστιμο. 
 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1-5 έχουμε τους παρακάτω συντελεστές: 

Τιμή υπολογισμού: 100 

Γνωστοποίηση μουσικής: 3 

Εξυπηρετούμενα άτομα από 101 έως 120: 6 

Επειδή η κ. Κωττάτη συμμορφώθηκε άμεσα, με την κείμενη νομοθεσία  στο 

πρόστιμο, πριν την ακόμη έρθει στο Δήμο η γνωστοποίηση παράβασης, θα πρέπει 

να μειωθεί το πρόστιμο κατά 20%. Άρα έχουμε:   
 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ = ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ + ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 1 ή 2 + ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 3 - 

ΜΕΙΩΣΗ 1 = 100 x 3 x 6 + 0 + 0 – 20%= 1.800,00 - 0.2 x 1.800.00 = 1.800,00-
360,00 = 1.540,00€▀ 

 

Συνεπώς, λαμβάνοντας τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1-5 του άρθρου 14 της 

KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β') θα πρέπει να 

επιβληθεί πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (1.540,00€)  

 

Ωστόσο, επειδή: 
α) Παράβαση έλλειψης άδειας μουσικής (σύμφωνα με τα ανωτέρω) δε νοείται από 

την 7η Δεκεμβρίου 2016, ημερομηνία εκκίνησης της γνωστοποίησης χρήσης 

μουσικής. 

β)Η γνωστοποίηση είναι απλή διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα https://notifybusiness.gov.gr/ του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι 

δωρεάν δεν κοστίζει τίποτε και γνωστοποίηση στοιχείων της άδειας στην εν λόγω 

πλατφόρμα από την κ. Κωττάτη δεν έγινε είτε από άγνοια, είτε από αμέλεια 

γ) Η κ. Κωττάτη συμμορφώθηκε άμεσα, πριν ακόμη γνωστοποιηθεί το πρόστιμο 

στο Δήμο Δοξάτου. Χαρακτηριστικό είναι ότι η παράβαση διαπιστώθηκε την 1η 

Αυγούστου και στις 2 Αυγούστου υπέβαλε νέα γνωστοποίηση και την ίδια ημέρα 

υπέβαλε και αίτηση για παράταση του ωραρίου μουσικής. 

δ) Η παράβαση της μη γνωστοποίησης δεν επιφέρει βλαπτικά αποτελέσματα στο 

Δήμο και στους Δημότες 

ε) Είναι άσκηση διακριτικής ευχέρειας το αν θα ο Δήμος Δοξάτου θα περιοριστεί 

μόνο σε σύσταση και όχι δέσμια αρμοδιότητα, όπως είναι η επιβολή του προστίμου 

 

Προτείνεται λαμβάνοντας τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 14 της 

KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β')  (Εάν η παράβαση 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-14-%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-14-%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80/
https://notifybusiness.gov.gr/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-14-%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-14-%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80/
ΑΔΑ: ΩΤΓΓΩ95-ΔΨΤ
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κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και 

να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση εντός της οποίας εάν ο ελεγχόμενος 

συμμορφωθεί δεν επιβάλλεται πρόστιμο) να μην επιβληθεί το πρόστιμο χιλίων 

πεντακοσίων σαράντα ευρώ (1.540,00€) στην κ. Κωττάτη Αγγελική του Ηλία για 

τη μη γνωστοποίηση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακαλώ όπως αποφασίσετε για την 

επιβολή ή όχι προστίμου χιλίων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (1.540,00€) στην κ. 

Κωττάτη Αγγελική του Ηλία για τη μη γνωστοποίηση χρήσης μουσικής και 

μουσικών οργάνων 

…….». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. Την αριθμ.πρωτ.375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: 

Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).  

4. Την ανωτέρω εισήγηση.  

5. Την αριθμ.  KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β').  

6. Τις τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Κάνει δεκτή την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου και αποφασίζει  την μη 

επιβολή προστίμου στην κα Κωττάκη Αγγελική του Ηλία για την μη γνωστοποίηση 

χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.  

  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 128/03.10.2022 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-14-%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80/
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