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                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
                                            Συνεδρίαση 1H  28/1/2015
                                             ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015

 ΘΕΜΑ:  Χορήγηση άδειας  λειτουργίας  μουσικής  στο  κατάστημα  «Επιχείρηση
μαζικής  εστίασης  παρασκευής  και  προσφοράς  πλήρους  γεύματος  ζεστής  και
κρύας  κουζίνας  (ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ  με  παρασκευαστήριο)  –  Επιχείρηση  μαζικής
εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ )»
στην διεύθυνση Λ. Εθνικής Αντίστασης αρ. 61 &  Νέας  Εφέσσου στο όνομα της
« ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ».

Πρακτικό της με αριθμό  1ης/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Καισαριανής, της 28ης του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.

Στην Καισαριανή σήμερα την  28η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ
και ώρα 13.00μ.μ. η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του Δήμου Καισαριανής, συνήλθε σε
τακτική δημόσια  συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με  αριθμό
πρωτ. 708/22-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  και
δημοσιεύθηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του
Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι  (6) μέλη.
Ονομαστικά οι: 
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   
Σταμέλος Ηλίας  Πρόεδρος-Δήμαρχος           
1.Περρής Ιωάννης                                                           
2.Παπαγιάννης Ιωάννης 
3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
4.Καραβασίλης Εμμανουήλ
5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος
6.Λυκούδης Αλεβίζος

Παρευρέθει  επίσης στην Συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής κα Μαζαράκη Έλλη  από το  συνδυασμό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΠΟΛΗ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ.  



Ο Πρόεδρος-Δήμαρχος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη
των μελών την εισήγηση της αναπληρώτριας   Προϊσταμένης  Δημοτικών Προσόδων 
κ. Ατραίδου Ανασ.  η οποία έχει ως εξής:

                                                             
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

                                               ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                      ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

                                     ΠΡΟΣ
                                               ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

       ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση
μαζικής  εστίασης  παρασκευής  και  προσφοράς  πλήρους  γεύματος  ζεστής  και
κρύας  κουζίνας(ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ  με  παρασκευαστήριο)  –  Επιχείρηση  μαζικής
εστίασης  παρασκευής και προσφοράς  πρόχειρου γεύματος(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)»
στη  διεύθυνση  Λ.Εθνικής  Αντίστασης  αρ.61 & Νέας Εφέσσου στο  όνομα  της
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Α.Ε.  ΕΙΔΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»  με  Α.Φ.Μ.  099365898,  Φ.Α.Ε.
Αθηνών, με νόμιμο εκπρόσωπο τον Αργυρόπουλο Αντώνιο, κάτοικο Αρτέμιδας, οδός
Εθνικής Αντίστασης αρ.186, με Α.Φ.Μ. 054699203  
   
        Σας  υποβάλλουμε  τα  δικαιολογητικά  της  αναφερόμενης  στο θέμα εταιρίας,
καθώς και το αριθ. πρωτ. 15575/240/23-12-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής
Γενική Δ/νση Δημόσιας  Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  με το οποίο συνηγορεί  για
την άδεια λειτουργίας  μουσικής και συγκεκριμένα  ενός ραδιοκασετόφωνου - CD
με ενισχυτή και ηχεία μικρής ισχύος, με βασική προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι
και   οι  προϋποθέσεις  της  Α5/3010/85(ΦΕΚ  593/τ.β΄/85)  σχετικής  Yγειονομικής
διάταξης, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, ώστε η μέγιστη ηχοστάθμη μέσα
στο κατάστημα να  μην υπερβαίνει  τα 80  dΒ (Α) και  να παραμένουν  κλειστές  οι
πόρτες και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας της μουσικής. 
Με βάση την αριθ.3/95Αστυν.Διάταξη οι ώρες κοινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής:
α)Κατά την θερινή περίοδο (1/4 έως 30/9) από 15:00 έως17:30και από 23:00 έως 7:30
β)Κατά την χειμερινή περίοδο (1/10 έως 31/3)από15:30 έως 17:30 και 22:00 έως 7:30
        Παρακαλούμε να πάρετε τη σχετική απόφαση για χορήγηση άδειας μουσικής
στην εταιρία  «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε.  ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»  για το  κατάστημα που
αναφέρεται στο θέμα, για αόριστο χρονικό διάστημα ( σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.
61167/17-12-2007 ΦΕΚ2438/28-12-2007 τεύχος Β’, την ΚΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ.  96967
ΦΕΚ  2718/τ.β./08-10-2012  όπως  διευκρινίστηκε   με  την  εγκύκλιο  Υ1γ/Γ.Π/οικ.
4476/14-01-2013 & την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ / ΦΑ2.1/31600/20-11-2013 ΦΕΚ 3106/09-12-
2013 τεύχος Β’) .
        Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 της αυτής
αστυνομικής   διάταξης, ( ΦΕΚ Β/5/96 )  άδεια  λειτουργίας  μουσικής  χορηγείται
εφόσον  δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.  
        Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών
οργάνων,  η  θέση  τοποθέτησης  αυτών  και  κάθε  άλλος  περιοριστικός  όρος,  που
καθορίζεται από την Υγειονομική Υπηρεσία.



        Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την
23.00  ώρα  την  θερινή  και  μπορεί  να  παραταθεί  ύστερα  από  αίτηση  των
ενδιαφερομένων,  ανάλογα  με  το  είδος  των  μουσικών  οργάνων  και  τη  θέση  του
καταστήματος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους για τα καταστήματα
που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 01:00 π.μ. ώρα και για τα καταστήματα
που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 01:00 π. μ. ώρα, με την προϋπόθεση ότι
δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.  
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.    
                                                                                             Καισαριανή,7 / 01/ 2015   
                                                                                                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
                                                                                                   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

                              ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΟΔΩΝ

                                                                                            ΑΤΡΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

  

    Ο κ.  Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις
διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν.  3852/2010,  την αρμοδιότητα για το  θέμα έχει  η
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.

                                           Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής

  Αφού άκουσε την εισήγηση και έλεγξε τα δικαιολογητικά που έχουν   υποβληθεί 

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής
εστίασης  παρασκευής  και  προσφοράς  πλήρους  γεύματος  ζεστής  και  κρύας
κουζίνας (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με παρασκευαστήριο) – Επιχείρηση μαζικής εστίασης
παρασκευής  και  προσφοράς  πρόχειρου  γεύματος  (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  )»  στην
διεύθυνση  Λ. Εθνικής  Αντίστασης  αρ.  61  &  Νέας   Εφέσσου  στο  όνομα της
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» για αόριστο χρονικό διάστημα  και
συγκεκριμένα ενός ραδιοκασετόφωνου - CD με ενισχυτή και ηχεία μικρής ισχύος,
με  βασική  προϋπόθεση  να  τηρούνται  οι  όροι  και   οι  προϋποθέσεις  της
Α5/3010/85(ΦΕΚ  593/τ.β΄/85)  σχετικής  Υγειονομικής  διάταξης,  όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, ώστε η μέγιστη ηχοστάθμη μέσα στο κατάστημα
να  μην  υπερβαίνει  τα  80  dΒ (Α)  και  να  παραμένουν  κλειστές  οι  πόρτες  και  τα
παράθυρα  αυτού  κατά  τις  ώρες  λειτουργίας  της  μουσικής  στο  κατάστημα
«Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος
ζεστής και κρύας κουζίνας (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με παρασκευαστήριο) – Επιχείρηση
μαζικής  εστίασης  παρασκευής  και  προσφοράς  πρόχειρου  γεύματος
(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  )» στην διεύθυνση  Λ. Εθνικής Αντίστασης αρ.  61 &  Νέας
Εφέσσου στο όνομα της  « ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (σύμφωνα με
την  ΚΥΑ  οικ.  61167/17-12-2007  ΦΕΚ2438/28-12-2007  τεύχος  Β’,  την  ΚΥΑ
Υ1γ/Γ.Π/οικ.  96967  ΦΕΚ  2718/τ.β./08-10-2012  όπως  διευκρινίστηκε   με  την
εγκύκλιο Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/14-01-2013 & την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ / ΦΑ2.1/31600/20-11-
2013 ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β’) .



  Η  ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περioδο και την
23.00 ώρα την θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του 
καταστήματος  σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους για τα κέντρα που 
λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 01:00 π.μ. ώρα και για τα καταστήματα 
που λειτουργούν σε ανοιχτό   χώρο μέχρι την 01:00 π.μ. ώρα, με την προϋπόθεση 
ότι  δεν διαταράσσεται  η ησυχία των περιοίκων, διαφορετικά εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Νόμου.

   Γι’  αυτό  έχει  συνταχθεί  το  πρακτικό  αυτό  το  οποίο  αφού  αναγνώσθηκε  και
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                    1.Περρής Ιωάννης                         
                                                                                   2.Παπαγιάννης Ιωάννης 
                                                                                   3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
                                                                                   4.Καραβασίλης Εμμανουήλ
                                                                                   5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος
                                                                                   6.Λυκούδης Αλεβίζος

    ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                         Καισαριανή   29/1/2015
                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση

                                                       Της υπηρεσίας

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                           ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                           ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                       
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