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Άνοιξη  24.12.2012 
 
 
 
 

                                        
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Προς: 
 

το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης 
 

 
Θέμα 2ο: «Χορήγηση ή μη άδειας μουσικής για το επί της Λ. Σταμάτας – 
Ανοίξεως 3 κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ του Νικολάου  Κιάμου του 
Κωνσταντίνου με διακριτικό τίτλο «ΑΖΟΡ», με υγειονομικό υπεύθυνο τον 
ίδιο και τον Τσαγκαράκη Εμμανουήλ του Ευαγγέλου». 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 22 § 2α του Ν. 3536/2077, σε συνδυασμό και με το άρθρο 83§1α και β του Ν. 
3852/2010, που ορίζει ότι : «1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας α) αποφασίζει για την 
προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,β) αποφασίζει για τη χορήγηση 
της άδειας λειτουργίας μουσικής,…». Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, 
η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, 
μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, χορηγεί δε μετά την 
άδεια  λειτουργίας μουσικής του καταστήματος. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ΄αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 (ΦΕΚ β’ 2496/4.11.2011) :  
« 1. Για την άδεια χρήσης μουσικών οργάνων απαιτείται αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα του παραρτήματος, στην οποία θα 
επισυνάπτεται και δήλωση υπογεγραμμένη από μηχανικό, για την σχεδιαζόμενη 
ηχομόνωση, τη θέση και την ισχύ των ηχείων και εφόσον γίνεται χρήση μουσικής στον 
εξωτερικό χώρο του καταστήματος θα συνοδεύεται με κάτοψη με τη θέση και την 
κατεύθυνση των ηχείων. Η άδεια εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός αν ο 
ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοσή της για διάστημα ορισμένο. Ανανέωση 
της άδειας μουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή εκδόθηκε για περιορισμένη 
χρονική διάρκεια, ζητείται από τον οικείο δήμο ένα μήνα πριν από την λήξη της. Μέχρι 
την έκδοση ή μη της πράξης ανανέωσης η χρήση των μουσικών οργάνων τεκμαίρεται 
ότι είναι νόμιμη. 

2. Για την έκδοση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου 

φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο αίτησης του 
παραρτήματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

β) Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 61167/17.12.2007 απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. 

γ) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ή της προέγκρισης. 
δ) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων η οποία χορηγείται από 

αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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3. Η άδεια μουσικών οργάνων κοινοποιείται από το δήμο που την εξέδωσε στον 
Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

4. Για την έκδοση της άδειας μουσικών οργάνων απαιτείται προηγούμενη 
γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Γνωμοδότηση δεν απαιτείται για την 
ανανέωση της άδειας. 

5. Σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε άλλο 
πρόσωπο αντικαθίσταται και η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων.» 

Στο Δήμο μας υποβλήθηκε η με αρ. πρωτ. 75/21.12.2012/Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ  
αίτηση της χορήγηση άδειας μουσικής για το επί της Λ. Σταμάτας – Ανοίξεως 
3 κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ του Νικολάου  Κιάμου του Κωνσταντίνου 
με διακριτικό τίτλο «ΑΖΟΡ», με υγειονομικό υπεύθυνο τον ίδιο και τον 
Τσαγκαράκη Εμμανουήλ του Ευαγγέλου.    

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δηλαδή δήλωση 
υπογεγραμμένη από μηχανικό, για την σχεδιαζόμενη ηχομόνωση, τη θέση και την ισχύ 
των ηχείων, παράβολο που προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 61167/17.12.2007 απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, φωτοαντίγραφο της 
άδειας λειτουργίας του καταστήματος ή της προέγκρισης και γνωμοδότηση της 
Υγειονομικής Υπηρεσίας. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

  
Προτείνω να χορηγηθεί η επ’ αόριστον άδεια μουσικής στον εσωτερικό χώρο του 

καταστήματος, για το επί της Λ. Σταμάτας – Ανοίξεως 3 κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – 
ΜΠΑΡ του Νικολάου  Κιάμου του Κωνσταντίνου με διακριτικό τίτλο «ΑΖΟΡ», με 
υγειονομικό υπεύθυνο τον ίδιο και τον Τσαγκαράκη Εμμανουήλ του Ευαγγέλου διότι 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου. 

 
Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα.  
                                                                          

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 
 
1. Η αίτηση για προέγκριση με αρ. πρωτ. 75/21.12.2012/Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ  αίτηση της 

χορήγηση άδειας μουσικής για το επί της Λ. Σταμάτας – Ανοίξεως 3, κατάστημα 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ του Νικολάου  Κιάμου του Κωνσταντίνου με διακριτικό τίτλο 
«ΑΖΟΡ», με υγειονομικό υπεύθυνο τον ίδιο και τον Τσαγκαράκη Εμμανουήλ του 
Ευαγγέλου.  

2. Η υπ΄αρ.Νο 583722/15.10.12 άδεια της ΑΕΠΙ για την δημόσια εκτέλεση μουσικής. 
3. Η υπ΄αρ. πρωτ.16743/7.9.2012 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος. 
4. Η από   17.11.2012 δήλωση του μηχανικού. 
5. Τα υπ’ αρ.65035Α/19.10.2012 &                       παράβολα της Ταμειακής Υπηρεσίας 

του Δήμου Διονύσου, συνολικής αξίας τριακοσίων Ευρώ (300€).  
6. Η υπ’ αρ. πρωτ. 4249/19.12.2012/Περιφέρεια Αττικής γνωμοδότηση της 

Υγειονομικής Υπηρεσίας 
 

 


