ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8ης /07- 07- 2016 τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Παιανίας Αριθ. Αποφ. 31/2016
ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση και ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο όνομα της
εταιρείας PAUSE IKE για το κατάστημα της που βρίσκεται στην πλατεία Ζωοδόχου
Πηγής 2.
Στην Παιανία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 7 του μηνός Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα
της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Παιανίας κατόπιν της με αριθμό 8770/01-07-2016 εγγράφου
προσκλήσεως της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το
άρθρο 88 του Ν. 3852/2010.
Η κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα δέκα(10) , δηλαδή :
Παρόντες :
1. Δάβαρη Ελένη - Πρόεδρος Δ.Κοιν/τας
2. Μαυρίδης Δημήτριος, – αναπλ. πρόεδρος Δ.Κοιν/τας
3. Δάβαρης Βασίλειος–Μέλος Δ.Κοιν/τας
4. Βάρφης Ευθύμιος–Μέλος Δ.Κοιν/τας
5. Κασελούρης Παύλος– Μέλος Δ.Κοιν/τας
6. Μεγαγιάννης Ιωάννης , Μέλος Δ.Κοιν/τας
7. Σαλαβούρα Ζωή– Μέλος Δ.Κοιν/τας
8. Σπαής Ιωάννης – Μέλος Δ.Κοιν/τας
9. Ελευθεριάδης Νικόλαος – Μέλος Δ.Κοιν/τας
10.Ζιώγας βασίλειος– Μέλος Δ.Κοιν/τας
Απόντες :
1. Χούντας Παναγιώτης – Μέλος Δ.Κοιν/τας
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Αλεξίου Χρήστο, υπάλληλο του Δήμου.
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :
ΘΕΜΑ 2ο
Αντικατάσταση και ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο όνομα της
εταιρείας PAUSE IKE για το κατάστημα της που βρίσκεται στην πλατεία Ζωοδόχου
Πηγής 2.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. : Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 80 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α) η ανανέωση
των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε δημόσια κέντρα, που προβλέπονται από
αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ
2718 Β) Υγειονομική Διάταξη, ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων και σύμφωνα επίσης με τις
παραπάνω διατάξεις και του αρθ.73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87) η άδεια χρήσης μουσικών
οργάνων στα ανωτέρω καταστήματα χορηγείται από την Δημοτική Κοινότητα Παιανίας.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1/31600/9-12-2013(ΦΕΚ 3106/τ.Β')
προβλέπονται οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση και την
ανανέωση των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων
Με την αριθ. πρωτ. 6716/30-5-2016 αίτηση του ο Ιωάννης Αντωνάκης ως νόμιμος εκπρόσωπος
της εταιρείας PAUSE IKE ζήτησε την αντικατάσταση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων
(στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος) και παράλληλα την ανανέωση της για αόριστη
διάρκεια για το κατάστημά του "Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών με
παρασκευαστήριο και μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος", που βρίσκεται στην οδό
Ζωοδόχου Πηγής 2 και συνυπέβαλε τα εξής δικαιολογητικά: α) Φωτοαντίγραφο της αδείας
λειτουργίας του καταστήματός του (αντικατάσταση αδειας από Δημήτριος Σταυρόπουλος σε
εταιρεία PAUSE IKE) β) Φωτοαντίγραφο της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο όνομα του
Σταυρόπουλου Δημητρίου με ημερομηνία λήξης 1-9-2016

γ) Βεβαίωση της εταιρείας ΠΑΣΚΕΔΙ ότι έχει εφοδιασθεί με την απαιτούμενη άδεια για τη
δημόσια εκτέλεση της μουσικής από το ρεπερτόριο του “Βόλτες σε λεύτερες νότες” δ)
Διπλότυπο καταβολής 300,00 € στο Ταμείο του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ
61167/17-12-2007.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 3 της 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης, η άδεια λειτουργίας
μουσικών οργάνων χορηγείται μέχρι την 22:00 ώρα την 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 και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02:00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται
η ησυχία των περιοίκων.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε τ΄ ανωτέρω και μετά από διαλογική
συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την αντικατάσταση της αριθ.πρωτ.19287/1-9-2013 άδειας χρήσης μουσικών
οργάνων στο όνομα της εταιρείας PAUSE IKE για το κατάστημά της "Επιχείρηση λιανικής
διάθεσης τροφίμων και ποτών με παρασκευαστήριο και μαζικής εστίασης προχείρου
γεύματος", που βρίσκεται στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 2 σύμφωνα και με την
αριθ.πρωτ.4775/16-4-2015 αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από το όνομα του
Δημητρίου Σταυρόπουλου στο όνομα της ανωτέρω εταιρείας.
Β) Εγκρίνει την ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (στερεοφωνικού μηχανήματος
μικρής ισχύος) για το κατάστημά της ανωτέρω εταιρείας κατά τη χειμερινή περίοδο (από 1η
Οκτωβρίου έως 31η Μαρτίου) έως την 22.00 ώρα κατά δε τη θερινή περίοδο (από 1η Απριλίου
έως 30η Σεπτεμβρίου) έως την 23.00 ώρα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.
2.
3.
4.

Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας.
Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα υπερβαίνει τα 80 db (A).
Tα μουσικά όργανα θα λειτουργούν πάντοτε με κλειστές πόρτες και παράθυρα
Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχείων ή τηλεόρασης ή οποιαδήποτε άλλης πηγής
εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.

Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης
μουσικής που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων.
Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή
ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής
Διάταξης.
Η ανωτέρω άδεια ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 31 / 2016
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Η Πρόεδρος Δημ. Κοινότητας
Δάβαρη Ελένη
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Μαυρίδης Δημήτριος,
Δάβαρης Βασίλειος
Βάρφης Ευθύμιος
Κασελούρης Παύλος
Μεγαγιάννης Ιωάννης
Σαλαβούρα Ζωή
Σπαής Ιωάννης
Ελευθεριάδης Νικόλαος
Ζιώγας βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Παιανία 07-07-2016
Η Πρόεδρος Δημ. Κοινότητας

Τα μέλη

Δάβαρη Ελένη

