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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  µε αριθµ. 13/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
       της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή µη άδειας λειτουργίας µουσικής & παράταση  
             ωραρίου της για το  έτος 2013, του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  
             «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 86 στην Πετρούπολη, στο όνοµα ΦΩΤΗΣ  
             ΖΗΣΗΣ. 

 

     Από το πρακτικό της 1ης του έτους 2013,Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
    Σήµερα στις 18 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 571/14.01.2013 
πρόσκληση της Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου, 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από 
τα εννέα (9)  µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.- Ζορµπά Ανθή, Πρόεδρος                                                    1.- Γερασιµίδης Γεώργιος, 2ο Τακτικό Μέλος       
2.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, Αντιπρόεδρος- 8ο Τακ. Μέλος   2.- Φιλίππου Αθανάσιος, 5ο Τακτικό Μέλος                       
3.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1ο Τακτικό Μέλος            
4.- Πανταζή Λαµπρινή, 3ο Τακτικό Μέλος      
5.- Ραγκούσης Εµµανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος              
6.- Κάκαλης Παναγιώτης, 6ο Τακτικό Μέλος                                                                                                                 
7.- Τσιάµης Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος   
                                                                                                                                                                                          
    Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κακαλιά Ευστράτιο.                                                                       
 
    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος 
το όγδοο (8ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 
             
  Από τη ∆ιεύθυνση Τοπικής & Οικονοµικής Ανάπτυξης (Τµήµα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & 
Καταστηµάτων), µας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2130/93 και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2218/94 
του άρθρου 73, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, οι ∆ήµοι είναι αρµόδιοι για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
µουσικής – µουσικών οργάνων σε δηµόσια κέντρα. 
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1.11.11 Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας µουσικής ή 
µουσικών οργάνων απαιτείται: 
α) Αίτηση – Υπ. ∆ήλωση του ενδιαφερόµενου προς το ∆ήµο. 
β) Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων από τον Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης. 
γ) Παράβολο απ’ το ταµείο του ∆ήµου.  
δ) Γνωµοδότηση Υγειονοµικής Υπηρεσίας (δεν απαιτείται για την ανανέωση). 
ε) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος. 
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ζ) Βεβαίωση µηχανολόγου - µηχανικού.   
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 3/1996 Φ.Ε.Κ. 15Β/1996 Αστυνοµική διάταξη, η άδεια 
λειτουργίας Μουσικών Οργάνων χορηγείται µέχρι την 22:00 ώρα τη χειµερινή περίοδο και την 23:00 ώρα 
τη θερινή, δύναται να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων µέχρι τις 02:00 η ώρα, µε την 
προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί βεβαίωση µηχανολόγου περί λήψης των κατάλληλων µέτρων ηχοµόνωσης 
και ότι δε διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων ή έχει ελεγχθεί από τη ∆ιεύθυνση Υγείας. 
Στην υπηρεσία µας υπέβαλε την υπ' αρ.: 167/07-01-2013 αίτηση ο παρακάτω µε την οποία ζητάει άδεια 
χρήσης µουσικών οργάνων έτους 2013 καθώς και την παράταση του ωραρίου: 
 

ΦΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 

 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 86 ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

Για το ανωτέρω κατάστηµα δεν έχει βεβαιωθεί καµία παράβαση για λειτουργία µουσικής χωρίς άδεια. 

Παρακαλούµε να αποφασίσετε αφού λάβετε υπ’ όψιν τα ανωτέρω, καθώς και την υπ’ αρ.:52/2009 
απόφαση ∆. Σ. για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων . 
 
    Στη συνέχεια και αφού η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Πρόεδρος εισηγείται 
στην επιτροπή µόνο την ανανέωση της άδειας λειτουργίας µουσικής για το έτος 2013 στο ανωτέρω 
κατάστηµα και όχι τη παράταση του ωραρίου της, αφού λαµβάνοντας υπόψη τη περιοχή που βρίσκεται 
το εν λόγω κατάστηµα και το γεγονός ότι πέριξ του υπάρχουν κατοικηµένες οικίες, η χορήγηση της εν λόγω 
παράτασης θα είχε ως αποτέλεσµα τη διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων. 
  Η εν λόγω πρόταση βρήκε σύµφωνη όλα τα µέλη της Επιτροπής συµπεριλαµβανοµένης και της 
πρότασης του κ. Τσιάµη Γ., για τη καταγραφή και την οµαδοποίηση των καταστηµάτων ανά είδος 
λειτουργίας τους καθώς και εκείνων στα οποία υπάρχει ζωντανή µουσική, προκειµένου η επιτροπή να έχει 
µια γενική και σαφή εικόνα ώστε να µπορεί να αποφασίζει ανάλογα τη περίπτωση για τη χορήγηση ή µη 
της παράτασης του ωραρίου µουσικής. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της: 
1.- τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 
2.- τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2130/93, του άρθρου 21 του Ν. 2218/94 και του  
     άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006  
3.- την αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1.11.11 Κ.Υ.Α  -ΦΕΚ 2496/4.11.11(τ.β)  
4.- την αριθµ. 52/2009 απόφαση ∆.Σ. 
5.- την αίτηση του ενδιαφεροµένου 
6.- τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου 
7.- την εισήγηση της Προέδρου της 
     και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α.- Τη ανανέωση της άδειας λειτουργίας µουσικής για το έτος 2013, του καταστήµατος υγειονοµικού  
      ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί της οδού ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 86 στη Πετρούπολη, στο όνοµα  
      ΦΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ.  
 
Β.-Τη µη έγκριση της χορήγησης παράτασης του ωραρίου λειτουργίας µουσικής, για τους λόγους που  
     αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 13/2013. 
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                         Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                      Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Θεοδωρακόπουλος Η., Απολλωνάτος Ε.,                             ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                    
Πανταζή Λ., Ραγκούσης Ε.,        
Κακάλης Π., Τσιάµης Γ.                                                                                                                                                         

 ΖΟΡΜΠΑ ΑΝΘΗ  
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