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 ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα «Επιχείρηση 
Μαζικής Εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ζεστής και 
κρύας κουζίνας (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ) 
& Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ – ΜΠΑΡ )» µε αριθµό άδειας 
λειτουργίας καταστήµατος 6758/30-06-2015 και  διεύθυνση την Εθνικής 
Αντίστασης  αρ. 27 της εταιρείας «ΜΑΡΤΙΟΝ ΜΕΜΣΟΥΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε 
νόµιµο εκπρόσωπο τον κ.Μάρτιον Μεµσούρη του Αρµπεν,  κάτοικο Αθήνας, οδός 
Ραυτοπούλου αρ.52.  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 10ης/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την 8η  του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2015.                                                                                                                                                                                
Στην Καισαριανή σήµερα την 8η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2015 ηµέρα  
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13.00 µ.µ  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Καισαριανής, συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ.  10902/05-10-2015 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. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση πέντε  (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ                 
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος           1.Παπαγιάννης Ιωάννης 
 1.Περρής Ιωάννης    
 2.Εξαρχόπουλος Αθανάσιο 
3.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
4.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
5.Λυκούδης Αλεβίζος 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Γ.Χουδετσανάκη. 
Ο Πρόεδρος-∆ήµαρχος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των µελών την εισήγηση της αναπληρώτριας   Προϊσταµένης  ∆ηµοτικών Προσόδων 
κ. Ατραίδου Ανασ.  η οποία έχει ως εξής.                                                                                                                                                                                                   



                                   EIΣΗΓΗΣΗ            Καισαριανή:1.10.15 

                                               ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ         Αρ.Πρωτ:10775 

                   ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ    

                                ΠΡΟΣ                        
                                    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
       ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα «Επιχείρηση 
Μαζικής Εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ζεστής και 
κρύας κουζίνας(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) & 
Επιχείριση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ-ΜΠΑΡ) » µε αριθµό άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος 6758/30-06-2015 και διεύθυνση την Εθνικής Αντίστασης αρ. 27 της 
εταιρίας «ΜΑΡΤΙΟΝ ΜΕΜΣΟΥΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», Α.Φ.Μ. 997393430, ∆.Ο.Υ. 
Βύρωνα, µε νόµιµο εκπρόσωπο τον Μάρτιον Μεµσούρη του Αρµπεν κάτοικο Αθήνας 
, οδός Ραυτοπούλου αρ.52 , µε ΑΦΜ 127785350 , ∆.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών και Α.∆.Τ. 
ΑΚ802429.     
 
         Σας  υποβάλλουµε  τα  δικαιολογητικά  της  αναφερόµενης  στο θέµα εταιρίας,  
καθώς και το αριθ. πρωτ. 10008/221/29-09-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής 
Γενική ∆/νση ∆ηµόσιας  Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας  µε το οποίο συνηγορεί  για 
την άδεια λειτουργίας  µουσικής και συγκεκριµένα 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.∆ιάταξη 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 «ΜΑΡΤΙΟΝ ΜΕΜΣΟΥΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  για το κατάστηµα που αναφέρεται 
στο θέµα, για τρία χρόνια ( 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 ∆ΙΑ∆Π / ΦΑ.2.1/31600/20-11-2013 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, 30/09/2015   
                                                                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                                              
                                                                ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
 
                                                                               ΑΤΡΑΪ∆ΟΥ 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  
 
                                         ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Λαµβάνοντας υπόψη : 
1) Την αρ.πρωτ.10084/14-09-2015 αίτηση της εταιρίας «ΜΑΡΤΙΟΝ ΜΕΜΣΟΥΡΗ 

& ΣΙΑ Ε.Ε.» µε Α.Φ.Μ.997333430, ∆.Ο.Υ. Βύρωνα και εκπρόσωπο τον 

ΜΑΡΤΙΟΝ ΜΕΜΣΟΥΡΗ του ΑΡΜΠΕΝ µε Α.Φ.Μ. 127785350 , ∆.Ο.Υ. 

ΙΖ΄Αθηνών  και Α.∆.Τ. ΑΚ802428  

2) Τις διατάξεις των άρθρων 75, 80 και 86 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 1140) 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

   3)Το άρθρο 73 του N.3852/10 ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α' «Νέα Αρχιτεκτονική 
της     Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

   4) Την Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/τ.β./08-10-2012 Υγειονοµική ∆ιάταξη  
   5) Τις διατάξεις του αρθρ.5 της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600 ΦΕΚ 3106/09-12-
2013 τεύχος Β’ 
   6) Την Υγειονοµική ∆ιάταξη Α5/3010/85 (ΦΕΚ Β 4) «Μέτρα προστασίας της 
∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών 
καταστηµάτων». 
7) Τις διατάξεις της παραγράφου  ( 2 ) του άρθρου  3 της αριθ. 3/96 (1023/2/37-
ια/08-01-1996) ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’ Αστυνοµικής ∆ιάταξης « µέτρα για την 
τήρηση της κοινής ησυχίας » όπως ισχύει. 
8)Το αρ.πρωτ.1020/762/133-β’/27-03-2015 έγγραφο της Ελληνικής Αστυνοµίας/ 
Τµήµα Καισαριανής 
9)Το αρ.πρωτ.1020/762/135-β’/06-04-2015 έγγραφο της Ελληνικής Αστυνοµίας/ 
Τµήµα Καισαριανής 

 10)Το αρ.πρωτ.1020/762/137-β’/03-06-2015 έγγραφο της Ελληνικής 
Αστυνοµίας/Τµήµα Καισαριανής 
 11)Το αρ.πρωτ.1020/762/139-β’/22-06-2015 έγγραφο της Ελληνικής 
Αστυνοµίας/Τµήµα Καισαριανής 



 12)Το αρ.πρωτ.1020/762/140-β’/02-07-2015 έγγραφο της Ελληνικής 
Αστυνοµίας/Τµήµα Καισαριανής 
Και των λοιπών παραβάσεων διαπιστωµένων από τη Ελληνική Αστυνοµία. 
 Απορρίπτει το αίτηµα χορήγησης άδειας µουσικής στο κατάστηµα  «Επιχείρηση 
Μαζικής Εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ζεστής και 
κρύας κουζίνας (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ) 
& Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ – ΜΠΑΡ )» µε αριθµό άδειας 
λειτουργίας καταστήµατος 6758/30-06-2015 και  διεύθυνση την Εθνικής 
Αντίστασης  αρ. 27 της εταιρείας «ΜΑΡΤΙΟΝ ΜΕΜΣΟΥΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» λόγω 
επανειληµµένων οχλήσεων µας,  για διατάραξη της ησυχίας από τους περιοίκους και 
παραβάσεων του συγκεκριµένου καταστήµατος, που έχουν βεβαιωθεί από το Κ.Α. 
Καισαριανής   και  οι  οποίες έχουν κοινοποιηθεί στο ∆ήµο. 
 
 
   Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως.  
  
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                        1.Περρής Ιωάννης    
                                                                         2.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
                                                                         3.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
                                                                         4.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
                                                                         5.Λυκούδης Αλεβίζος 
 
 
    ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ  
                                                                                         Καισαριανή   9/10/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                           ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 

                                                                           ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                       


