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                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
                                     

Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 29 του μήνα Oκτωβρίου του έτους 2014 

ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Ενότητας Άνοιξης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα 

από την με αριθ. Πρωτ.: 33486/20-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής 

Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 

του Ν. 3852/2010 για συζήτηση & λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης: 

 

Θέμα 1ο
: «Χορήγηση παράτασης εκταφής του κ.Γρηγοριάδη Διαμαντή του 

Εμμανουήλ». 
             
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης διαπίστωσε ότι  ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της 

Δημοτικής Ενότητας  : 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Καβούρης Θεόδωρος                              

2) Πιπέρης Χαράλαμπος                          

3) Πολίτη-Παπάζογλου Μαρία-Ειρήνη 

4)Κυριάκης Δημήτριος 

5)Μανώλογλου Χρύσα                                 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλου  του Δήμου Διονύσου 

Μαρουλάκη Ζωή. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης, με το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, σύμφωνα με την αίτηση του κ. 

Φιλιππαίου Ιωάννη που ζητά την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με 

στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος, με ένταση ήχου 80dB(A),εντός του 

καταστήματος τις επιτρεπόμενες ώρες και στον εξωτερικό χώρο μόνο για τις ώρες μη 

κοινής ησυχίας με θέση ηχείων όπως απεικονίζεται στην επισυναπτόμενη κάτοψη 

μηχανικού, στο κατάστημα ''ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΕΤ' ΕΨΗΤΗΡΙΟΥ'' της ''ΛΙΝΑΡΙΑ 

Ι.Κ.Ε.'',που βρίσκεται στην Άνοιξη οδός Λ. Μαραθώνος αρ.11., με την μορφή του 

κατεπείγοντος ,λόγω της υπάρχουσας δύσκολης οικονομικής κατάστασης που 

επικρατεί ,ο αιτών να μπορεί άμεσα χωρίς καθυστερήσεις  να λειτουργήσει το 

συντομότερο την επιχείρησή του. 

 

Το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία 

                        αποφασίστηκε ομόφωνα 
η συζήτηση του θέματος της εκτός ημερησίας διάταξης. 

 



ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

Θέμα 1
ο  

«Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων». 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

   Σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 το τοπικό Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας είναι αρμόδιο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική 
απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην Δημοτική Κοινότητα 
όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. 
 
   Με την υπ' αρ. 172/Δ.Κ.Α./18-9-2014 αίτησή του μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ο κ. 
Φιλιππαίος Ιωάννης ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό 
συγκρότημα χαμηλής ισχύος,με ένταση ήχου 80 dB(A), εντός του καταστήματος τις 
επιτρεπόμενες ώρες και στον εξωτερικό χώρο μόνο για τις ώρες  μη κοινής ησυχίας με θέση 
ηχείων,όπως απεικονίζεται στην επισυναπτόμενη κάτοψη μηχανικού,στο κατάστημα 
''ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΕΤ' ΕΨΗΤΗΡΙΟΥ'' της ''ΛΙΝΑΡΙΑ Ι.Κ.Ε.'',που βρίσκεται στην Άνοιξη οδός Λ. 
Μαραθώνος αρ.11. 
 
   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 ηλεκτρόφωνων χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης 
στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις 
εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιοφώνων 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.» 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
   Προτείνω να χορηγηθεί άδεια χρήσης μουσικών οργάνων επ΄ αόριστον  στο παραπάνω 
κατάστημα διότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου. 
 
   Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα. 
 

ΣΥΝΗΜMΕΝΑ 
1. Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων με αρ. πρωτ. 
    172/Δ.Κ.Α./18-9-2014, του κ. Φιλιππαίου Ιωάννη 
2. Διπλότυπο είσπραξης παραβόλου 300,00 € 
3. Άδεια Α.Ε.Π.Ι. 
4. Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Φιλιππαίου Ιωάννη 
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 4433/20-10-2014 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου 
    Ανατολικής Αττικής. 



 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική Συζήτηση 
αποφάσισαν 
                                                ομόφωνα 
ως εισήγηση Προέδρου την Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής με στερεοφωνικό 
συγκρότημα χαμηλής ισχύος ,με ένταση ήχου 80 dB(A),εντός του καταστήματος τις 
επιτρεπόμενες ώρες και στον εξωτερικό χώρο μόνο για τις ώρες μη κοινής ησυχίας 
με θέση ηχείων όπως απεικονίζεται στην κάτοψη μηχανικού,στο κατάστημα 
''ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΕΤ' ΕΨΗΤΗΡΙΟΥ'' της ''ΛΙΝΑΡΙΑ Ι.Κ.Ε.'', που βρίσκεται στην Άνοιξη 
οδός Λ. Μαραθώνος αρ.11. 

 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 18/2014. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος      Τα  Μέλη 

    

    

                                                             1.  ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 

     ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ           2.  ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 

                                                              

                                                            3.  ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   

                                                            4. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 

                                                

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης 

 

 

 

                                              ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 


