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ΘΕΜΑ:« Έγκριση ή μη απόφασης  για την Άδεια  χρήσης Μουσικών οργάνων  

στην  Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης-Παρασκευής & προσφοράς Πλήρους 

γεύματος με τον διακριτικό τίτλο  “ΑΒΑΚΑΣ “ . 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα : α) με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 80 του Ν. 

3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114Α) η χορήγηση των αδειών λειτουργίας μουσικής σε δημόσια 

κέντρα, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με 

την Α5/3010/85 Υγειονομική Διάταξη, ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων  και  

β) το αρ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87) που αφορά την άδεια καθώς και την 

ανανέωση  της λειτουργίας μουσικής στα ανωτέρω καταστήματα  χορηγείται από τις 

Δημοτικές Κοινότητες. 

 

     Όπως  επίσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 3 της 3/1996 Αστυνομικής 

Διάταξης, η άδεια λειτουργίας καθώς και η ανανέωση της , μουσικών οργάνων 

χορηγείται για τις επιτρεπόμενες ώρες  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. Σε όλες τις περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων 

πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με τον χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη 

ατμόσφαιρα στο κατάστημα. 

 

Θέτουμε υπόψη σας την υπ’ αριθ. 28504/12-10-2016 αίτηση τoυ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΤΟΡΡΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  συνιδιοκτήτη της Επιχείρησης Μαζικής  Εστιάσης –

Παρασκευής & Προσφοράς  Πλήρους γεύματος   με τίτλο «ΑΒΑΚΑΣ» με την οποία 

ζητά την ΄Αδεια χρήσης μουσικών οργάνων (στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής 

ισχύος) με ένταση ήχου 80 dB(A) μέσα στο κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού  

Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ εντός του Σιδηροδρομικού Σταθμού ΟΣΕ  στον 

Άγιο Στέφανο, για λήψη σχετικής απόφασης. 



 

Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 

περιλαμβάνει: 

 

1. Αντίγραφο της αδείας λειτουργίας του καταστήματος 

2. Άδεια ΑΕΠΙ για την δημόσια εκτέλεση μουσικής της εταιρείας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.  με Αρ. Τιμολογίου Νο 98259/18-5-2016, ότι έχει 

εφοδιασθεί με την απαιτούμενη άδεια , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

2 του άρθ. 63 του Ν. 2121/93. 

3. Διπλότυπο καταβολής 75,00€ με αρ. Διπλοτύπου 20.191/12-10-2016 του 

Ταμείου του Δήμου μας, ως ανταποδοτικό τέλος, σύμφωνα με την αρ. 

12172/22-3-02 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 533/Β) 

4. Η υπ. Αρ. Πρωτ.  12/10/2016  Έγγραφο της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου για την 

Γνωμάτευση  της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσία περί μεγίστης 

ηχοστάθμης. 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ : 

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), παρακαλούμε να ληφθεί 

σχετική απόφαση για τη χορήγηση  της αδείας χρήσης μουσικών οργάνων, της 

παραπάνω Επιχείρησης Μαζικής  Εστιάσης –Παρασκευής & Προσφοράς  Πλήρους 

γεύματος   με τίτλο «ΑΒΑΚΑΣ» που βρίσκεται επί της οδού  Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ εντός του Σιδηροδρομικού Σταθμού ΟΣΕ  στον Άγιο Στέφανο, για  

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις, σας ενημερώνουμε ότι ο πλήρης φάκελος 

του θέματος βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα γραφεία της ΔΚ 

Αγίου Στεφάνου, οδός Πεντζερίδη 3 στον Άγιο Στέφανο. 
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