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Κηφισιά, 13-1-2016
Αρ. πρωτ.: 1050

Συνεδρίαση : 1η
Αριθμός απόφασης: 3/2016
ΘΕΜΑ: Χορήγηση Άδειας Χρήσης Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα που
βρίσκεται στην οδό Ιλισίων αρ. 24, του κ. Ψωμιάδη Θεμιστοκλή, με διακριτικό
τίτλο “24 ALL DAY BAR”.
Στην Κηφισιά σήμερα, την 11η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2016, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 18.30μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, μετά από έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του, που έγινε κατά τους ορισμούς των άρθρων 88
& 89 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κοινοποιήθηκε με
κάθε πρόσφορο μέσο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς κατά τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΕΛΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΜΑΝΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ –
ΡΙΖΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΤΟΥΜΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΣΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΛΩΡΑΚΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ ΘΗΡΕΣΙΑ (ΤΕΡΕΖΑ), ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΛΑΟΥΡΑ-ΜΑΡΙΑ, ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Οι απουσιάζοντες Σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς προσκλήθηκαν
νόμιμα, με την από 7-1-2016 πρόσκληση, που γνωστοποιήθηκε νομίμως σε
αυτούς με γραπτή πρόσκληση ή ηλεκτρονικά, τρεις πλήρεις ημέρες πριν από
την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ.
2 του Ν. 3852/2010 και είναι κατά την εκφώνηση του καταλόγου οι κ.κ.
Τσιλιγκίρης και Χλωρακιώτη.
Οι παρόντες Σύμβουλοι κατά την εκφώνηση του καταλόγου οι εξής:
Πολίτη, Βερύκιος, Αλεξανδράκης, Τουμάση, Μαστρογιάννη, Σύριος, Μανάλης,
Αλιπράντη και Παπαδάκης.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 2 του Ν.
3852/2010 επειδή επί συνόλου μελών 11 παρίστανται 9, ήτοι είναι παρόντα τα
2/3 του συνόλου των μελών του Συμβουλίου.
Το Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση του 3ου θέματος, το οποίο περιέχει και
η ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε νόμιμα.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος εισηγείται το 3ο θέμα και θέτει υπόψη του σώματος:
Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνεται μεταξύ
των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας,
όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής
αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας.
Για την άδεια χρήσης μουσικών οργάνων απαιτείται:
α) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
β) Παράβολο
γ) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήματος ή της προέγκρισης
δ) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων (εφόσον η διαχείριση των
πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας) ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
περί μη χρήσης μουσικής που η διαχείριση του περιουσιακού δικαιώματος ανήκει
σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας
ε) Γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Επίσης στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων
37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και
στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία
κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και
ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω
καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις
εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον
προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».
2.
Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το
είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και
κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία.

3.
Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο
και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του
κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που
λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
4.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων
πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη
ατμόσφαιρα στο κατάστημα.
5.
Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά
με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των
όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.
6.
Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία
μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά
τις ώρες λειτουργίας αυτών.»
Στο σώμα της άδειας αναγράφονται :
- η διάρκεια ισχύς της άδειας και το ωράριο λειτουργίας της μουσικής
- το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων
- η θέση των οργάνων μέσα στο κατάστημα
- κάθε περιοριστικός όρος που τίθεται από την υγειονομική υπηρεσία (αρ. 3 π
αρ. 2 Αστ. Διατ. 3/96)
Στην προκειμένη περίπτωση έχουν υποβληθεί:
-Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 51911/25-11-2015 αίτηση του κου Ψωμιάδη Θεμιστοκλή
με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα με την οποία ζητά την Χορήγηση Άδειας
Χρήσης Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Ιλισίων αρ.
24, με διακριτικό τίτλο “24 ALL DAY BAR”.
-Το υπ΄ αρ. 214/11-1-2016 παράβολο
-Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 49902/19-11-2015 βεβαίωση που ενέχει θέση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, λόγω παρέλευσης άπρακτης
προθεσμίας.
-Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6131/28-12-2015 γνωμοδότηση της αρμόδιας Δ/νσης
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου βόρειου Τομέα περί
μέγιστης ηχοστάθμης.
-Η από 6-11-2015 βεβαίωση ΠΑΣΚΕΔΙ για την δημόσια εκτέλεση
μουσικής διάρκειας από 6-11-2015 έως 6-11-2016.
-Βεβαιώσεις περί μη οφειλής στο Δήμο Κηφισιάς.

-Το υπ΄ αριθμ. 567/8-1-2015 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας και
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Κηφισιάς με το οποίο
διαβιβάζει το εν λόγω θέμα και ζητά από το Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας
Κηφισιάς ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Εν συνεχεία, το Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς αφού έλαβε υπόψη
του τα ανωτέρω και επειδή έχει την αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 83 & 84 του Ν. 3852/2010 και μετά από συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 51911/25-11-2015 αίτημα για την Χορήγηση
Άδειας Χρήσης Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό
Ιλισίων αρ. 24, του κ. Ψωμιάδη Θεμιστοκλή, με διακριτικό τίτλο “24 ALL DAY
BAR”.
Η διάρκεια της αδείας ισχύει από 25-11-2015 έως 24-11-2016 .

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 3/2016 και υπογράφεται από την
Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς που πήραν
μέρος στη συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΠΟΛΙΤΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥΜΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΑΝΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΛΑΟΥΡΑ-ΜΑΡΙΑ

