
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    5η    Συνεδρίαση 
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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΑΝΟΙΞΗΣ                                                             Αριθ. Απόφασης 13η/2019
TAX/KH Δ/ΝΣΗ :Κανάρη 3 
Τ.Κ. 14569, Άνοιξη
                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
                                    
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 07η του μήνα Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα
της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 13:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
του  Δήμου  Διονύσου  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  με
αριθ.πρωτ.:21342/03-06-2019  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:

ΘΕΜΑ 1o:«Έγκριση ή μη παράτασης ωραρίου της άδειας χρήσης μουσικής στην Επιχείρηση
ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Ν.ΚΙΑΜΟΣ-Α.ΧΙΩΤΗΣ ΟΕ, με τον διακριτικό τίτλο ''ΤHE  AZOR '', που
βρίσκεται επί της οδού Ανοίξεως- Σταμάτας  αρ.3 στην Δ.Κ.Άνοιξης του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 2ο:«Μετατροπή απλών τάφων εξαετούς  διάρκειας  (Α.Τ.443 ΚΑΙ  443Β) σε  διπλό
οικογενειακό τάφο στο Κοιμητήριο της Δ.Κ.Άνοιξης».

ΘΕΜΑ 3ο:«Αυτεπάγγελτη εκταφή από το Κοιμητήριο Άνοιξης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής
Ενότητας Άνοιξης διαπίστωσε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι  σε σύνολο 5
μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1)  Πιπέρης Χαράλαμπος                                      1) Καβούρης Θεόδωρος               
2)  Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη                            
3)  Κυριάκης Δημήτριος
4)  Μανώλογλου Χρύσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δ. Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή.
 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο εντός ημερησίας διάταξης θέμα.

ΘΕΜΑ  1ο  ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: Έγκριση  ή  μη  παράτασης  ωραρίου  της  άδειας  χρήσης
μουσικής στην Επιχείρηση ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Ν.ΚΙΑΜΟΣ-Α.ΧΙΩΤΗΣ ΟΕ, με τον διακριτικό
τίτλο  ''ΤHE   AZOR '',  που  βρίσκεται  επί  της  οδού  Ανοίξεως-  Σταμάτας   αρ.3  στην
Δ.Κ.Άνοιξης του Δήμου Διονύσου».
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ

 Σύμφωνα:
   Α)  Με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  83  του  Ν.  3852/2010  :«  Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παρ. 1 «Το συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας  ασκεί  τις  ακόλουθες  αρμοδιότητες  στα  όρια  της  δημοτικής  κοινότητας...β)



αποφασίζει για την χορήγηση της αδείας λειτουργίας μουσικής».
   Β) 1.  Ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί  σε ειδικό πεδίο  της γνωστοποίησης τη χρήση
μουσικής,  με  προσδιορισμό  της  μέγιστης  Α  –  ηχοστάθμης,  του  χώρου  κ.τ.λ.  Εάν  η
γνωστοποίηση  ή  η  μεταβολή  αφορά  μόνο  στη  μουσική,  ο  Δήμος  κοινοποιεί  τη
γνωστοποίηση μόνο στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας και
στην Ελληνική Αστυνομία.
    2. Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο
χώρο  της  εγκατάστασης  θα  βρίσκεται  στη  διάθεση  των  ελεγκτικών  αρχών  ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ   μηχανικού  με  ειδίκευση  σε  θέματα  ηχομόνωσης  και  ακουστικής  ή  άλλου
επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές
διατάξεις. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται για τα ΚΥΕ εντός τουριστικών εγκαταστάσεων.
     3. Η άδεια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (Β΄15)
περί παράτασης ωραρίου εξακολουθεί  να ισχύει κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου  29  του  ν.4442/2016.  Για  τη  χορήγηση  της  άδειας  παράτασης  ωραρίου  ο
ενδιαφερόμενος  υποβάλλει  σχετική  αίτηση  στο  Δήμο  με  μόνη  την  προσκόμιση  του
αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό.
     4. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας
δεν  θίγονται.  Οι  υποχρεώσεις  ή  άδειες  του  προηγούμενου  εδαφίου  δεν  αποτελούν
απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης της χρήσης μουσικής ούτε
της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.
      Γ) Με το άρθρο 3 παρ. 3,4 & 5 της Αστυνομικής Διάταξης 3/96 ( ΦΕΚ 15/96 Τ.Β’ ),
αναφέρεται ότι : « ...3) Η άδεια μουσικής 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 την θέση του κέντρου
σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό
χώρο μέχρι την 3:00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την
2:00 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,  εφ’  όσον  διαπιστώνεται  παραβίαση  των  όρων  αυτής  ή
οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.
     Με την αριθμόν. 19119/15-5-2019 αίτηση, ο κ. Κιάμος Νικόλαος, νόμιμος εκπρόσωπος
της επιχείρησης, αιτείται  την παράταση του ωραρίου της Άδειας Χρήσης Μουσικής της
Επιχείρησης του με τον διακριτικό τίτλο ''THE AZOR'', που βρίσκεται επί της οδού Ανοίξεως
-Σταμάτας αρ.3 στην Δ.Κ.Άνοιξης του Δήμου Διονύσου.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Προτείνω  να  δοθεί  η  παράταση  του  ωραρίου  της  Άδειας  Χρήσης  Μουσικής  της
Επιχείρησης  ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Ν.ΚΙΑΜΟΣ-Α.ΧΙΩΤΗΣ ΟΕ, με τον διακριτικό τίτλο ''ΤHE
AZOR '',  που βρίσκεται  επί  της  οδού Ανοίξεως-  Σταμάτας   αρ.3  στην Δ.Κ.Άνοιξης  του
Δήμου Διονύσου, σε κλειστό χώρο μέχρι την 03:00 ώρα.
      
    Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

  
 Ο  Πρόεδρος  και τα  μέλη  του  Τοπικού  Συμβουλίου  μετά  από  διαλογική  συζήτηση
αποφάσισαν
                                                  ομόφωνα 
να δοθεί η παράταση του ωραρίου της Άδειας Χρήσης Μουσικής της Επιχείρησης  ΚΑΦΕ
ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ  Ν.ΚΙΑΜΟΣ-Α.ΧΙΩΤΗΣ  ΟΕ,  με  τον  διακριτικό  τίτλο  ''ΤHE   AZOR '',  που



βρίσκεται επί της οδού Ανοίξεως- Σταμάτας  αρ.3 στην Δ.Κ.Άνοιξης του Δήμου Διονύσου,
σε κλειστό χώρο μέχρι την 03:00 ώρα.

      
  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό:13/2019.

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

   ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ            1.ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

                                                2. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                
                                                 3. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ
                                         
                                                 
        

                                   Ακριβές αντίγραφο
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                         της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
                                 Άνοιξη 11-06-2019


