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ΘΕΜΑ: « Λήψη   απόφασης για  την Έγκριση  ή μη  Παράτασης  Ωραρίου της 

Άδειας Χρήσης Μουσικής  και  καθορισμός  χρονικού διαστήματος της 

παράτασης  , της Εταιρείας Κατασκευής & Διαχείρισης χώρων  Εστιάσεως 

,Αναψυκτηρίων & Ζαχαροπλαστείων Α.Ε. » 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ : 

 

Σας γνωρίζουμε ότι  : 

Α) Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

προβλέπεται  ότι :  

Παρ 2. «Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει 

προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια 

όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:(….) 

Παρ 4. «Ο Πρόεδρος και τα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων ασκούν και τις 

αρμοδιότητες του Προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που 

προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος»  

 

Β) Με το άρθρο 3 παρ. 3 & 4 της Αστυνομικής Διάταξης 3/96 (ΦΕΚ 15/96 τ.Β΄), 

αναφέρεται ότι: «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 τη θέση του 

κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που 

λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα 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 ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι 



χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο 

κατάστημα».  

Γ) Με την υπ΄ αρ. Πρωτ. 18558/1-07-2016 αίτηση του Ελευθέριου Συμεωνίδη του  

Βασιλείου   νόμιμο  εκπρόσωπο της  Εταιρείας  Κατασκευής & Διαχείρισης 

χώρων  Εστιάσεως ,Αναψυκτηρίων & Ζαχαροπλαστείων Α.Ε. » για την 

επιχείρηση  επί της  οδού  Κρυονερίου και Παράπλευρης  Ε.Ο. 

 

      Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος  της Δ.Κ.  Αγίου  Στεφάνου  μετά από τα παραπάνω 

αναφερόμενα  και  στηριζόμενος στη Αστυνομική Διάταξη 3/96 (ΦΕΚ 15/96 τ. Β΄) 

προτείνει να  παρθεί  απόφαση  από το Σ/λίο  της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου για την     

Έγκριση  ή μη  Παράτασης  Ωραρίου της Άδειας  Χρήσης Μουσικής  και  

καθορισμός  χρονικού διαστήματος της παράτασης  , για τις ώρες  μέχρι τις 3 π.μ.  , 

στην Εταιρεία Κατασκευής & Διαχείρισης χώρων  Εστιάσεως ,Αναψυκτηρίων & 

Ζαχαροπλαστείων Α.Ε. » για  την επιχείρηση  επί της  οδού  Κρυονερίου και 

Παράπλευρης  Ε.Ο. , καθώς  και  να ισχύουν τα ίδια μέτρα  για όσα καταστήματα μας 

το ζητήσουν στη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου και σε όλες τις 

Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου. Συγκεκριμένα η παράταση ωραρίου να 

δίνεται για δύο έτη, με έναρξη την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κάθε 

ενδιαφερόμενου για παράταση ωραρίου  της Άδειας χρήσης μουσικών οργάνων, 

εκτός των περιπτώσεων που ο αιτών επιθυμεί  για ένα έτος, οπότε η παράταση 

ωραρίου, θ’ ακολουθεί την άδειά του. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια  της παρ. 2. β του άρθρου 83 του Ν. 3852/10, 

παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση προκειμένου να εκφράσουμε την  

απόφαση και τις απόψεις μας  για  την Έγκριση  ή μη  Παράτασης  Ωραρίου της 

Άδειας   Μουσικής  και  καθορισμός  χρονικού διαστήματος της παράτασης  , για τις 

ώρες  μέχρι τις 3 π.μ.  , της  Εταιρείας  Κατασκευής & Διαχείρισης χώρων  

Εστιάσεως ,Αναψυκτηρίων & Ζαχαροπλαστείων Α.Ε. » για  την επιχείρηση  επί της  

οδού  Κρυονερίου και Παράπλευρης  Ε.Ο. ,  στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Διονύσου, για να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

 

 Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 
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