2η Συνεδρίαση
της 26/02/2015
Αρ. Απόφασης: 2./2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02/03/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης στις
Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

26/02/2015 του Δ.Σ. της Δημοτικής

Σήμερα στις 26 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 το Δ.Σ. της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία
της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 358/20-02-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της
Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο
κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Αριθμός απόφασης: 02/2015
Θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στην επιχείρηση μαζικής
εστίασης,παρασκευής
και
διάθεσης
πρόχειρου
γεύματος-αναψυχής
«ΜΠΟΝΖΟΥΡ» με διακριτικό τίτλο ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌ ΤΊΤΛΟ «EVEREST”
του Καμιτσάκη Γεωργίου
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι σε σύνολο 5
μελών, ήταν παρόντες από τους κ.κ. συμβούλους οι εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1 Κασαπάκης Μιχαήλ Πρόεδρος
1.Καριπίδης Ιωάννης
2. Νικηφοράκης Νικηφόρος Μέλος
3 Μελετίου Βασιλική Μέλος
4 Τσάμης Δημήτριος Μέλος
Επίσης παρεβρέθηκαν η εντεταλμένη Δ.Σ. κα Ταουξή και η Δ.Σ. κα Ντούντα.
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου,
Γεροντογιάννη Ιωάννα.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 80 του Ν. 3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114Α) η χορήγηση των αδειών μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού

ενδιαφέροντος οι οποίες προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υγειονομικής διάταξης (ΥΔ)
Α5/3010 (ΦΕΚ 593/τ. Β΄/2-10-1985) που καθορίζουν τα Μέτρα Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής , ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων.
-των άρθρων 73 & 83 του Ν.3852/2010(Φ.Ε.Κ. 87) η άδεια λειτουργίας μουσικής
στα ανωτέρω καταστήματα χορηγείται από τις Δημοτικές Κοινότητες.
-της παρ. 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996, η άδεια λειτουργίας
μουσικής και χρήσης κάθε είδους μουσικών οργάνων καθώς και στερεοφωνικών
μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων απαγορεύεται μόνον εφόσον προκαλείται
διατάραξη της κοινής ησυχίας των κατοίκων.
Για την ανωτέρω έγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον οικείο Δήμο ή
Κοινότητα, στην οποία δηλώνει το είδος της άδειας και την ένταση ήχου μέσα στο
συγκεκριμένο κατάστημα και για τις επιτρεπόμενες ώρες. Επίσης δεν θα έχει ηχεία ή
οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.
Για τη χορήγηση της έγκρισης άδειας χρήσης μουσικής , ο ενδιαφερόμενος οφείλει
να προσκομίσει στον οικείο δήμο ή κοινότητα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για το κατάστημα στο οποίο επιθυμεί να
χρησιμοποιήσει μουσική , τα οποία θα του υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία,
προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια χρήσης μουσικής .
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου οφείλει, ευθύς ως συμπληρωθεί ο φάκελος, να
προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για
τον υγειονομικό έλεγχο, οι οποίες οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να έχουν
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Η άδεια χρήσης μουσικής εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφότου ολοκληρωθεί
η ανωτέρω διαδικασία και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Σε
αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η απόφαση έγκρισης χρήσης μουσικής
Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας
χρήσης μουσικής..
Θέτουμε υπόψη σας την υπ’ αριθ. 181/06-02-2015 αίτηση του Γεωργίου Καμιτσάκη
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης «ΜΠΟΝΖΟΥΡ ΕΠΕ » , με την οποία ζητά άδεια
Λειτουργίας μουσικής στην επιχείρηση μαζικής εστίασης ,παρασκευής και διάθεσης
πρόχειρου γεύματος – αναψυχής «ΜΠΟΝΖΟΥΡ ΕΠΕ» με τον διακριτικό τίτλο
« ΕVEREST » του Καμιτσάκη Γεωργίου ,, που βρίσκεται στη Λ. Κρυονερίου με
αρ. 17 στον Άγιο Στέφανο, για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
περιλαμβάνει:
1
2
3

Αντίγραφο της αδείας λειτουργίας του καταστήματός
Αντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΑΕΠΙ για την Δημόσια εκτέλεση Μουσικής ( με
απλά μηχανικά μέσα) με Νο 13363/78/5-12-2014, χωρίς πνευματικά
δικαιώματα, του άρθ. 63 παρ. 2 του Ν. 2121/93.
Διπλότυπο καταβολής 75,00€ με αρ. 3.755/6-2-2015 από το Ταμείο του
Δήμου μας, ως ανταποδοτικό τέλος, σύμφωνα με την αρ. 12172/22-3-02
Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 533/Β) για άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της παρ. της παρ. 4 του αρ. 80 του Ν. 3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114Α) και το αρθ.73 του Ν.3852/2010(Φ.Ε.Κ. 87) όπως αυτά
τροποποιήθηκαν με την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Κοινή Υπουργική Απόφαση,
παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
μουσικής & μουσικών οργάνων στη επιχείρηση μαζικής εστίασης ,παρασκευής και
διάθεσης πρόχειρου γεύματος – αναψυχής «ΜΠΟΝΖΟΥΡ ΕΠΕ» με τον διακριτικό
τίτλο « ΕVEREST »
του Καμιτσάκη Γεωργίου ,, που βρίσκεται στη Λ.
Κρυονερίου με αρ. 17 στον Άγιο Στέφανο .
Μετά τα παραπάνω το Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί την άδεια χρήσης λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων στη
επιχείρηση
μαζικής εστίασης ,παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος –
αναψυχής «ΜΠΟΝΖΟΥΡ ΕΠΕ» με τον διακριτικό τίτλο « ΕVEREST » του
Καμιτσάκη Γεωργίου ,, που βρίσκεται στη Λ. Κρυονερίου με αρ. 17 στον Άγιο
Στέφανο και λήψη σχετικής απόφασης .
Σε κάθε περίπτωση το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα μετά τη χορήγηση της άδειας
χρήσης μουσικής
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Τα μέλη

