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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της 09/05/2014 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου 

Στεφάνου. 

 

 

Σήμερα 09 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 το ΤΣ της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της 

Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 09/05-05-2014 έγγραφη πρόσκληση 

της 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: 13/2014 

 

Θέμα: Έγκριση χορήγησης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων της 

επιχείρησης Αναψυχής- Μαζικής Εστίασης της «Ράλλη Μαρία & σία ΕΕ» 

 

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι σε σύνολο 5 

μελών, ήταν από τους κ.κ. συμβούλους: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Λυκάκη Γεωργία, Πρόεδρος   Κρητικός Αθανάσιος, μέλος 

2. Βουτσά Αικατερίνη      

3. Τσάμης Δημήτριος, μέλος 

4. Καριπίδης Ιωάννης, μέλος 

 

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου, 

Μπουρτζόγλου Φανουρία.   

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

 

Για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος είπε τα εξής 

 

Συνεδρίαση 5
η
 της 09/05/2014 

Αρ. Απόφασης  13/2014 



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 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. Σύμφωνα 

επίσης με τις παραπάνω διατάξεις και το αρθ.73 του Ν.3852/2010(Φ.Ε.Κ. 87) η άδεια 

λειτουργίας μουσικής στα ανωτέρω καταστήματα χορηγείται από τις Δημοτικές 

Κοινότητες. 

 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 3 της 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης, η άδεια 

λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται 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. 57/31-03-2014 αίτηση της «Ράλλη Μαρία & σία 

ΕΕ», με την οποία ζητά άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων (στερεοφωνικού 

μηχανήματος μικρής ισχύος) με ένταση ήχου 80 dB(A) στην επιχείρηση «Αναψυχής-

Μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος», που βρίσκεται επί της οδού Κοιμ. Θεοτόκου 

1 στον Άγιο Στέφανο, για λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 

περιλαμβάνει: 

 

1. Αντίγραφο της αδείας λειτουργίας του καταστήματός 

2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης DVD ROM μουσικής χωρίς πνευματικά 

δικαιώματα του άρθ. 63 του Ν. 2121/93. 

3. Διπλότυπο καταβολής 75,00€ 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. 

 

Με την υπ’ αρ. 1400/17-04-2014 γνωμοδότησή του το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής 

& Υγειονομικού Ελέγχου συμφωνεί για την χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών 

οργάνων (στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος) με ένταση ήχου 80 dB(A), μέσα 

στο παραπάνω κατάστημα με κλειστές πόρτες και παράθυρα και για τις επιτρεπόμενες 

ώρες. Επίσης δεν θα έχει ηχεία ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το 

κατάστημα.  

 

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 αδείας λειτουργίας 

μουσικών οργάνων της «Ράλλη Μαρία & σία ΕΕ», στην επιχείρηση «Αναψυχής-

Μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος», που βρίσκεται επί της οδού Κοιμ. Θεοτόκου 

1 στον Άγιο Στέφανο. 

 



Μετά τα παραπάνω το Συμβούλιο 

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων της «Ράλλη Μαρία & 

σία ΕΕ», στην επιχείρηση «Αναψυχής-Μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος», που 

βρίσκεται επί της οδού Κοιμ. Θεοτόκου 1 στον Άγιο Στέφανο. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος                                        Τα μέλη 

 

Λυκάκη Γεωργία        

 

 


