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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Βριλήσσια,  27 Δεκεμβρίου  2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αριθ. Πρωτ: 19286 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Προς: 
Ως πίνακας Αποδεκτών 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Για την 10η/2018 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6, του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87, τεύχος Α') σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, Δημητρίου Βερνάρδου 23, την 
28η Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30π.μ για συζήτηση και λήψη 
απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
 
 ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη Απόφασης για σφράγιση παιδότοπου που λειτουργεί στην 

επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ ΙΚΕ » και επιβολή προστίμου 
 ΘΕΜΑ 2ο : Σημειακές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης ) 
 ΘΕΜΑ 3ο : Αίτημα για χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 

μουσικής στο κατάστημα «καφετέρια – Μπαρ» του "Δραμυτινού Σπυρίδωνος" 
επί της Λ. Πεντέλης  αριθμ.1. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών 
Υπηρεσιών )  

 ΘΕΜΑ 4ο : Αίτημα για χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
μουσικής στο κατάστημα με την επωνυμία «ΔΟΥΚΕΡΗ-ΜΑΛΕΒΙΤΗ Ο.Ε» 
«Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους 
επεξεργασίας (εστιατόριο- επιχείρηση αναψυχής (μπαρ)» που βρίσκεται στην 
οδό Αναλήψεως 3 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών ) 

 
Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 
 
H συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω ματαίωσης της 8ης /2018 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 27-12-2018 (έλλειψης απαρτίας) και τις τιθέμενες 
προθεσμίες θεμάτων. 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη της  
επιτροπής. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να 
ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους. 
 

Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
 
          Παναγιώτης Φυκίρης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

    

  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

    

1 α. Τους Δημοτικούς Συμβούλους  κ .κ 

  1    Μάρα Φωτεινή 

  2.    Πολίτη Κωνσταντίνο 

  3.    Παρασκευοπούλου Παναγιώτα 

  4.    Σίμου Λαμπρινή 

 5.   Πολίτη Μελίνα 

  6.    Τζιλιγκάκη  Νικόλαο 

  7.     Παπασπηλίου Κώστα 

  8.   Βήττο Βασίλειο 

  Ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

    

1  Γραφείο Τύπου (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου) 

  

    

  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

1 Γραφείο Δημάρχου  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ 23    
Τ.Κ. 152 35   
Πληροφορίες: Π.ΠΑΠΠΑ  
ΤΗΛ.:213 2050524 
FAX: 213 2050516   
e-mail: gpappa@vrilissia.gr 

    
                                      
 
                                    ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
                                   ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  11/12/2018                                
                                   ΑΡ.ΠΡΩΤ. 183333                                 
                                                  

 
 
 
 
 Προς  τον πρόεδρο και τα μέλη της 
                                                                                                                   Επιτροπής Ποιότητα  Ζωής 
                                                                                                                           
 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: « Επιβολή προστίμου και σφράγισμα παιδότοπου, ο οποίος λειτουργεί χωρίς την 
προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας»  
 
ΣΧΕΤ: 1)  H υπ.αριθμ.36873/2007 (ΦΕΚ-1364 τ.Β/2-8-2007) Κ.Υ.Α «Καθορισμός των όρων, των 

προϋποθέσεων,της διαδικασίας,των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη 
χορήγηση  και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων» 

           2)  Το άρθρο 80 του Ν.3463(ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα του Δήμων και 
Κοινοτήτων» 

           3)  Τις διατάξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
           4)  Το υπ.αριθμ. 5728/29-11-2018 (17927/6-12-2018 ημερομηνία κοινοποίησης στην Υπηρεσία μας)       

έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε Βορείου Τομέα 
Αθηνών,Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου 

           5) Την υπ.αρ.72/66287/27.11.2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Εφαρμογή νέας Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (36873/2007 β 1364) για τη λειτουργία των παιδότοπων 

           6) Το υπ.αρ. 43685/9.7.2009 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ :Εφαρμογή της ΚΥΑ 36873/2007 
           7) Τις διατάξεις του άρθρου 7 της KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ Β' 1723) «Απλούστευση και 

προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων», 

           8) Την υπ.αρ.Υ1γ/Γ.Π../οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/2017 Τ.β.) Υγειονομική Διάταξη 
           9). Το υπ.αρ..5728/29-11-2018 ( 17927/6-12-2018 ημερομηνία κοινοποίησης στην Υπηρεσία μας) 

έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών, 
Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου  

           10.Το υπ.αρ.  18321/12-12-2018    έγγραφό μας περί Έκθεσης Απόψεων –Αντιρρήσεων ,δικαίωμα 
προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου  (άρθρο 20 παρ.2 Συντάγματος & άρθρο 6  ΚΔΔιαδ) 

 
                       Σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ.αρ.36873/2007 (ΦΕΚ 1364 τ.Β/2-8-2007) ΚΥΑ,για την ίδρυση 

και λειτουργία παιδότοπου απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο, μετά από 
προέγκριση κατά την διαδικασία  του άρθρου 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

 
                        Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 της ανωτέρω ΚΥΑ στις περιπτώσεις λειτουργίας 

παιδότοπου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιβάλλεται πρόστιμο δέκα 
χιλιάδες (10.000) ευρώ και σφραγίζεται το κατάστημα που λειτουργεί ως παιδότοπος. 

             Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 
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                         Το τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Έλεγχου της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής Β.Τ. Αθηνών με το ανωτέρω (9) σχετικό έγγραφο  μας γνωστοποίησε ό τι 
κατόπιν υγειονομικού ελέγχου που πραγματοποίησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στην επιχείρηση με 
την επωνυμία «ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ ΙΚΕ» παρουσία της υπεύθυνης της εταιρίας,  επί της Λ. Πεντέλης 
αρ.102 «… διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση αυτή διαθέτει συγκρότηση και εξοπλισμό και 
λειτουργεί ως Παιδότοπος-Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους 
γεύματος (πλήρους επεξεργασίας), δραστηριότητες  για τις οποίες δεν επεδείχθησαν  τα 
απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα  λειτουργίας τους…………. ενώ δεν προσκομίστηκε η 
σχετική άδεια λειτουργίας του παιδότοπου», όπως προβλέπετε από την Κοινής Υπουργική 
Απόφαση  με αριθμ, 36873/2007 (ΦΕΚ /1363/2007 τ.Β) και την Κοινής Υπουργική Απόφαση  με 
αριθμ.16228/2017 (ΦΕΚ/1723/2017 τ.Β). 

 
                     Με το υπ.αρ. 18321/12-12-2018 έγγραφό μας,  εφαρμόζοντας το δικαίωμα προηγούμενης 

ακρόασης  όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Συντάγματος και από το άρθο 6 του ΚΔΔσιας, 
ενημερώθηκε ο ενδιαφερόμενος για τα αποτελέσματα του υγειονομικού ελέγχου, για το δικαίωμά του 
σε ακρόαση εκφράζοντας τις απόψεις του-αντιρρήσεις του γραπτώς και για την σύστασή μας να 
γίνει διακοπή λειτουργίας του παιδότοπου μέχρι την έκδοση άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας. 

         
                    Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου της επιχείρησης «ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ ΙΚΕ » σας 

ενημερώνουμε για τα κάτωθι: 
 
                    H επιχείρηση παρέλαβε από την Υπηρεσίας μας  την υπ.αριθμ.12492/27-9-2018     Βεβαίωση 

εγκατάστασης καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της Λ. Πεντέλης αρ.102, για 
Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (αναψυκτήριο καφετέρια ). 

             Με την υπ.αριθμ.1080968 (ver.0)  γνωστοποίηση λειτουργίας Κ.Υ.Α που υποβλήθηκε από τον 
ενδιαφερόμενο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων 
και Ελέγχων  διαπιστώθηκε ότι οι δραστηριότητες που γνωστοποίησε ήταν άσχετες με την ανωτέρω 
βεβαίωση. Γεγονός για το οποίο ενημερώθηκε  με το υπ.αριθμ:15761/31-10-2018 έγγραφό μας. 

             Με την υπ αρ. 1080968 (ver1) μεταβολή γνωστοποίησης  προέβη σε διόρθωση της δραστηριότητας 
Σύμφωνα όμως με τα αποτελέσματα του ελέγχου της Υγειονομικής Υπηρεσίας  η επιχείρηση 
λειτουργεί  ως «Παιδότοπος –Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους 
επεξεργασίας» 

          
 
            Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε  σχετικά για την επιβολή του προβλεπόμενου 

προστίμου και για την σφράγιση του παιδότοπου. 
 

                                                                                                      Με εντολή Δημάρχου 
       Ο Γενικός Γραμματέας 
 
                                                                                              
                    Νικόλαος Μπαρμπούνης  
   

 
Συνημμένο: 
- φωτοαντίγραφο του εγγράφου της Υγειονομικής Υπηρεσίας 
- το υπ αρ 15761/30-10-2018    έγγραφο της Υπηρεσίας μας 
- φωτοαντίγραφα των υπ.αρ. 1080968 (ver.0) και 1080968 (ver.1) γνωστοποιήσεων 
- φωτοαντίγραφο του υπ.αρ.18321/12-12-2018 εγγράφου μας 
- φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών επίδοσης 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΗΜΕΡ.   21 / 12 / 2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ          
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ:  

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  

 
 
ΠΡΟΣ :  
την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

                                                   
 
ΘΕΜΑ 2

ο
:  

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ : ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
Τους τελευταίους μήνες έχει προκύψει η αναγκαιότητα επιβολής ορισμένων σημειακών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου, που αφορούν στην επίλυση 
εντοπισμένων κυκλοφοριακών προβλημάτων στην πόλη μας. 
Πλέον συγκεκριμένα οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις αφορούν στην επίλυση προβλημάτων στα 
παρακάτω σημεία του Δήμου :  

 
1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ 

 
Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 120/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
παραχωρήθηκε μία θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ στην κα Ελένη Αποσκίτου κατόπιν της υπ’ 
αριθ. πρωτ. 9134/28-5-2014 αίτησης της μητέρας της κ. Καμπούρη Μαργαρίτας. Με την  υπ’ 
αριθ. πρωτ. 14109/08-10-2018 αίτηση που μας υπεβλήθη, κατατέθηκε επικαιροποιημένη 
γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της πρωτοβάθμιας υγειονομικής 
επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. ζητώντας την παράταση ισχύος της ανωτέρω παραχώρησης θέσης. 
Παράλληλα αιτείται για λόγους λειτουργικότητας της θέσης (κάδοι απορριμμάτων και δέντρο 
στο πεζοδρόμιο) την μικρή μετατόπιση των πινακίδων σήμανσης της θέσης. 
 
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Γνωμάτευση του ΚΕΠΑ, η ασθένεια του 
ενδιαφερόμενου συμπίπτει με τις παθήσεις που αναφέρονται στον πίνακα του παρ. ΙΙ της 
με αρ. Δ18Α ΚΥΑ (ΦΕΚ 2710/Β’/2013) και κατ’ επέκταση με της αναφερόμενες στο Ν. 
1798/88 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α') παθήσεις και ως εκ τούτου δικαιούται παραχώρησης θέση 
στάθμευσης ΑΜΕΑ.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προκαλέσετε απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, με την οποία να εγκρίνετε και να προωθείτε για σχετική απόφαση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, το αίτημα της κας Αποσκίτου Ελένης για παράταση της ισχύος της υπ’ 
αριθ. 120/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία είχε παραχωρηθεί μία 
θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μυκηνών καθώς επίσης και την μετατόπιση της 
θέσης κατά δύο μέτρα περίπου για λόγους λειτουργικότητας. 
 
Η υλοποίηση της θέσης θα υλοποιηθεί από τα συνεργεία που υπάγονται στην 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βριλησσίων. 
 
 

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ 
 
Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 17788/04-12-2018 αίτηση που μας υπεβλήθη, 
η κα Κονιτοπούλου Βασιλική αιτείται την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για την 
εξυπηρέτηση του με αρ. κυκλ. ΥΗΗ 2011 Ι.Χ. οχήματος μεταφοράς της κόρης της, 
Παπαιωάννου Στυλιανής, συνυποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά 
1. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (Κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας) με το ποσοστό  

αναπηρίας  
2. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ 
3. Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ 
4. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου (κάτοχος ο ίδιος ή συγγενείς α 

βαθμού και σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία) 
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5. Φωτοτυπία διπλώματος οδηγού 
6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται: 

i. Η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του ανάπηρου 
ii. Αν το κινητικά ανάπηρο άτομο διαμένει με συγγενή (α΄ βαθμού) 
iii. Ότι δεν διαθέτει ο αιτών/αιτούσα θέση στάθμευσης σε πρασιά, pilotis ή κλειστό 

χώρο στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας του – ή εάν υπάρχει δεν είναι 
προσβάσιμη από το όχημα που μεταφέρει τον ασθενή λόγω περιορισμένου χώρου. 

 
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Γνωμάτευση του ΚΕΠΑ, η ασθένεια του 
ενδιαφερόμενου δεν συμπίπτει με τις παθήσεις που αναφέρονται στον πίνακα του παρ. ΙΙ 
της με αρ. Δ18Α ΚΥΑ (ΦΕΚ 2710/Β’/2013) και κατ’ επέκταση με της αναφερόμενες στο Ν. 
1798/88 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α') παθήσεις και ως εκ τούτου δεν δικαιούται θέση 
στάθμευσης ΑΜΕΑ. Όμως επειδή ο ασθενής (παιδί 3 ετών) φέρει ΠΑ 50% στην κινητική 
αναπηρία και η γεωμορφολογία της περιοχής και ιδιαίτερα της οδού Κουντουριώτη η οποία 
παρουσιάζει έντονες κλίσεις καθιστά την μετακίνηση του από τους γονείς του ιδιαίτερα 
δυσχερή, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εισηγείται την παραχώρηση μιας θέσης 
στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν της κατοικίας αιτούντα, που ευρίσκεται επί της οδού 
Κουντουριώτη αρ. 19. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προκαλέσετε απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής με την οποία να εγκρίνετε και να προωθείτε για σχετική απόφαση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, το αίτημα της κας Κονιτοπούλου Βασιλικής για θέση στάθμευσης 
ΑΜΕΑ έμπροσθεν της κατοικίας της, που ευρίσκεται επί της οδού Κουντουριώτη αρ. 19. 
 
Η υλοποίηση της θέσης θα υλοποιηθεί από τα συνεργεία που υπάγονται στην 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βριλησσίων. 
 
 
 

Με εντολή Δημάρχου 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

Νικόλαος Μπαρμπούνης 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

 
  

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΑΡΤΙΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΡΥΦΩΝ 
ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

   

 
Συνημμένα:  
1. Η με αρ. πρωτ. 14102/08-10-2018 αίτηση κας Ελένης Αποσκίτου με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 
2. Η με αρ. πρωτ. 17788/04-12-2018 αίτηση κας Κονιτοπούλου Βασιλικής με τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ    

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ 23    

Τ.Κ. 152 35   

Πληροφορίες: Π.ΠΑΠΠΑ  

ΤΗΛ.:213 2050524 

FAX: 213 2050516   

e-mail: gpappa@vrilissia.gr 

    

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 2/8/2018 

                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.               

 

                                

                                   

                                                  

 
 
 
 
 Προς: την  Επιτροπή Ποιότητα  Ζωής 
                                                                                                                           
 
 
 
Θέμα 3ο : Αίτημα για χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα 

«καφετέρια – Μπαρ » του " Δραμυτινού Σπυρίδωνος." επί της Λ. Πεντέλης  αριθμ.1. 
 
 
Σας γνωρίζουμε ότι ο κ. Δραμυτινός Σπυρίδων , με την υπ’ αριθμ. 5413/19-4-2018 αίτησή του, ζητά την 
χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής  στο κατάστημα «καφετέρια -μπαρ  » που 
βρίσκεται στην οδό Λ.Πεντέλης αριθμ. 1 του Δήμου Βριλησσίων. 
Το κατάστημα λειτουργεί με την υπ.αριθμ. 40/2006 Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας Δήμου Βριλησσίων 
με αριθμ.πρωτ.5182/2006   . 
O ενδιαφερόμενος   σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1054145/(ver0,1) γνωστοποίηση θα κάνει  χρήση  
μουσικών οργάνων  ή ηχητικού συστήματος εντός του καταστήματος  μέχρι 80db. 
Οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄ 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», αναφέρουν: «1. Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων 
εντός ωραρίου πραγματοποιείται, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της υπ’ αριθμ. 3/1995 
Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού 
Δημοσίας Τάξης (ΦΕΚ Β΄ 15/1996). … 3. Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση 
της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις χορήγησής της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του 
αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης». 
Οι διατάξεις του άρθρου 7 της KYA 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ Β' 1723) αναφέρουν: «…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 Επιτροπή καλείται για τη λήψη απόφασης περί της χορήγησης ή όχι της αιτούμενης άδειας παράτασης 
ωραρίου χρήσης μουσικής στον εσωτερικό  χώρο του καταστήματος, λαμβάνοντας υπόψη: 

I. τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), 

II. τις διατάξεις του άρθρου 7 της KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ Β' 1723) «Απλούστευση 
και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων», 

III. τις διατάξεις του  άρθρου 285  του .3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) «Kύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων » 

IV. τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» για 
την αρμοδιότητα χορήγησης της άδειας μουσικής, κατ’ επέκταση και της παράτασης 
ωραρίου λειτουργίας μουσικής από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
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V. τις διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης, Α5/3010/1985 (ΦΕΚ Β΄ 593) «Μέτρα προστασίας 
τη Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών 
καταστημάτων», 

VI. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3/1996 (ΦΕΚ Β΄ 15) Αστυνομικής Διάταξης «μέτρα για την 
τήρηση της κοινής ησυχίας». 

VII. τις Π.Δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως 
οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τα ΠΔ 231/1989, ΠΔ 457/1990, ΠΔ 282/1998, ΠΔ 257/2001 και ΠΔ 
264/2003. 

VIII.  το γεγονός ότι: 
 
         Κατόπιν ελέγχου στο αρχείο της υπηρεσίας μας για το συγκεκριμένο κατάστημα βρέθηκαν 
παραβάσεις που αφορούσαν χρήση μουσικής, παράταση ωραρίου μουσικής, λειτουργία καταστήματος 
χωρίς άδεια. μήνυση για αυθαίρετη κατασκευή, εισαγγελική εντολή για σύλληψη, να στερείται 
πιστοποιητικό υγείας  και άδεια εργασίας μέχρι και το έτος 2008. 
              
  - Σύμφωνα με το από 14-6-2018  έγγραφο Δημοτικής Ενημερότητας της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου 
μας, δεν υπάρχουν εις βάρος του ενδιαφερόμενου βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές 
 
- και το γεγονός ότι η υπ.αριθμ.60/2008 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα  <<  
Διάρκεια ισχύος των αδειών μουσικής>>  με την οποία ορίστηκαν : 
 
       α)  Η χρονική διάρκεια της κάθε άδειας μουσικής σε τρία έτη 
       β)  Η διάρκεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μέχρι 1:00 π. μ. για όλη τη διάρκεια του έτους, 
        εκτός από ειδικές περιπτώσεις καταστημάτων που μετά από αίτησή τους και έγκριση 
       Δημάρχου μπορούν να πάρουν παράταση μέχρι της 2:00 π. μ. 
        
καταργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του Ν.4442/7-12-2016 (ΦΕΚ Α 230) «Νέο θεσμικό 
πλαίσιο για την άσκηση  οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»,« από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος καταργείται κάθε άλλη  γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει 
διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και 
αντίθετων ρυθμίσεων κανονιστικών πράξεων των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός αν άλλος 
ορίζεται ειδικότερα» 
           
Ειδικότερα: 
Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, για καταστήματα στα όριά της, μετά την υποβολή του αιτήματος από τον 
ενδιαφερόμενο, εξετάζει: 

 την εισήγηση του γραφείου Αδειοδοτήσεων του Δήμου, 

 τα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του αιτούντος (αν 
δηλαδή βρίσκεται σε πολυκατοικία ή γειτνιάζει με κατοικίες ή ξενοδοχεία κ.λ.π.) το είδος και την 
μορφή λειτουργίας του καταστήματος (π.χ. κλειστό ή ανοιχτό, με ή χωρίς ηχεία, με μηχανικά μέσα 
και μουσικά όργανα με ηχεία κ.λ.π.), 

 η προηγούμενη συμπεριφορά του αιτούντος (εάν έχει δώσει στο παρελθόν δικαιώματα 
διαμαρτυριών των περιοίκων, εάν υπάρχουν παραβάσεις και μηνύσεις  για διατάραξη κοινής 
ησυχίας και γενικά οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με την τήρηση της συγκεκριμένης 
προϋπόθεσης. 

 
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής (άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010) ή η Δημοτική Κοινότητα (παρ. 
1 άρθρο 83 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'), χορηγεί ή απορρίπτει την αίτηση παράτασης του 
ωραρίου λειτουργίας της μουσικής κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης η οποία και κοινοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο. 
 
     -   Η άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής ή μουσικών οργάνων χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του    
ενδιαφερόμενου χωρίς την καταβολή παραβόλου. 
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       -    Η διάρκεια της άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων θα ορίζεται ως 
το τέλος του τρέχοντος έτους. 
      -   Η χρήση της μουσικών οργάνων η ηχητικού συστήματος θα γίνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό 
χώρο του καταστήματος και η ένταση του ήχου δε θα ξεπερνά τα 80 db (decibel) μέσα στο κατάστημα με 
κλειστές πόρτες και παράθυρα 
     -   Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων ( ωράριο, ηχορύπανση κλπ) της χορηγούμενης 
από τον Δήμο Βριλησσίων  άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής δύναται : 
 
α) Η παράταση να αφαιρείται προσωρινά για χρονικό διάστημα  10 έως 60 ημερών στις 3 (συνολικά) 
παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια 
όργανα ή αν εκδόθηκαν ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών  3 (τρεις ) καταδικαστικές αποφάσεις  
β) Σε περίπτωση υποτροπής (άλλη μία βεβαιωμένη παράβαση), εντός του έτους, η παράταση μουσικής 
ανακαλείται οριστικά μέχρι τη λήξη της ισχύος της (31/12 τρέχοντος έτους). 
γ) Οριστική ανάκληση της άδειας παράτασης μουσικής σε περίπτωση υποτροπής (5η    παράβαση), εντός 
του έτους. 
 
 
                                                                                                                           Με εντολή Δημάρχου 
                                                                                                                            Ο Γενικός  Γραμματέας 
                                                                                                                             
 
                                                                                                                             Νικόλαος Μπαρμπούνης 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένο : 
Φωτοαντίγραφο της αίτησης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ 23    
Τ.Κ. 152 35   
Πληροφορίες: Π.ΠΑΠΠΑ  
ΤΗΛ.:213 2050524 
FAX: 213 2050516   
e-mail: gpappa@vrilissia.gr 

    
 
 
 
 

                                  ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 21/ 12 /2018                                
                                  ΑΡ.ΠΡΩΤ.   19260/24-12-2018                                

                                                  

 
 
 
 
 Προς την  Επιτροπή Ποιότητα  Ζωής 
                                                                                                                           
 
 
 
Θέμα 4ο: Αίτημα για χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα 

«καφετέριΑ – Μπαρ » του Κ.Υ.Ε  με επωνυμία  «Σ.ΔΟΥΚΕΡΗ-Ι.ΜΑΛΕΒΙΤΗ ΟΕ» επί της Αναλήψεως 
3 & Γράμμου 33. 

 
 
 

Σας γνωρίζουμε ότι η κ.  Δουκέρη Σοφία, νόμιμη εκπρόσωπος της επιχείρησης με επωνυμία 

«Σ.ΔΟΥΚΕΡΗ- Ι.&Α. ΜΑΛΕΒΙΤΗ ΟΕ» , με την υπ’ αριθμ. 18600/17-12-2018  αίτησή της, ζητά την 

χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ( η αίτηση αφορά το έτος 2018)  στο κατάστημα 

« καφετέρια-  μπαρ » που βρίσκεται στην  Αναλήψεως αριθμ. 3 και Γράμμου 33 στον Δήμο 

Βριλησσίων. Επιθυμητή ώρα παράτασης 3:00 π.μ. 

Το κατάστημα λειτουργεί με την υπ.αριθμ. 7/2015 με αριθμ.πρωτ.20077/2014  άδεια ιδρύσεως και 

λειτουργίας . 

Η ενδιαφερόμενη   σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1088472 ( γνωστοποίηση θα κάνει  χρήση  

μουσικών οργάνων  ή ηχητικού συστήματος εντός του καταστήματος  μέχρι 80db. 

Με την υπ.αριθμ.10/2018 με αρ.πρωτ.15638/30-10-2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής     

χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο άδεια παράτασης μουσικής μέχρι τη λήξη του έτους 2018. 

Οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄ 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 

οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», αναφέρουν: «1. Η χρήση μουσικής ή μουσικών 

οργάνων εντός ωραρίου πραγματοποιείται, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της υπ’ 

αριθμ. 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1023/2/37-ια/1996 απόφαση 

του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (ΦΕΚ Β΄ 15/1996). … 3. Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου 

προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης. 

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων 

δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης». 

Οι διατάξεις του άρθρου 7 της KYA 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ Β' 1723) αναφέρουν: «…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 Επιτροπή καλείται για τη λήψη απόφασης περί της χορήγησης ή όχι της αιτούμενης άδειας 

παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον εσωτερικό  χώρο του καταστήματος, λαμβάνοντας υπόψη: 
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IX. τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), 

X. τις διατάξεις του άρθρου 7 της KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ Β' 1723) «Απλούστευση 
και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων», 

XI. Τις διατάξεις του  άρθρου 285  του .3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) «Kύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων » 

XII. τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» για 
την αρμοδιότητα χορήγησης της άδειας μουσικής, κατ’ επέκταση και της παράτασης 
ωραρίου λειτουργίας μουσικής από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

XIII. τις διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης, Α5/3010/1985 (ΦΕΚ Β΄ 593) «Μέτρα προστασίας 
τη Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών 
καταστημάτων», 

XIV. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3/1996 (ΦΕΚ Β΄ 15) Αστυνομικής Διάταξης «μέτρα για την 
τήρηση της κοινής ησυχίας». 

XV. τις Π.Δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως 
οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τα ΠΔ 231/1989, ΠΔ 457/1990, ΠΔ 282/1998, ΠΔ 257/2001 και ΠΔ 
264/2003. 

XVI. και το γεγονός ότι: 
 

            -  Κατόπιν ελέγχου στο αρχείο της υπηρεσίας μας για το συγκεκριμένο κατάστημα δεν βρέθηκαν 

παραβάσεις η δικαστικές αποφάσεις, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών, παραβίασης των ωρών και όρων 

χρήσης μουσικής κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού έτους .  

  - Σύμφωνα με το υπ.αριθμ.19254/24-12-2018  έγγραφο Δημοτικής Ενημερότητας της Ταμειακής 

Υπηρεσίας του Δήμου μας, δεν υπάρχουν εις βάρος του ενδιαφερόμενου βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες 

οφειλές 

 

   -  και το γεγονός ότι η υπ.αριθμ.60/2008 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

       με θέμα  <<  Διάρκεια ισχύος των αδειών μουσικής>>  με την οποία ορίστηκαν : 

 

       α)  Η χρονική διάρκεια της κάθε άδειας μουσικής σε τρία έτη 

       β)  Η διάρκεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μέχρι 1:00 π. μ. για όλη τη διάρκεια του έτους, 

        εκτός από ειδικές περιπτώσεις καταστημάτων που μετά από αίτησή τους και έγκριση 

       Δημάρχου μπορούν να πάρουν παράταση μέχρι της 2:00 π. μ. 

        καταργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του Ν.4442/7-12-2016 (ΦΕΚ Α 230) 

«Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση  οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»,« από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη  γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή 

ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων 

και αντίθετων ρυθμίσεων κανονιστικών πράξεων των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός αν άλλος 

ορίζεται ειδικότερα» 

           Ειδικότερα: 

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, για καταστήματα στα όριά της, μετά την υποβολή του αιτήματος από 
τον ενδιαφερόμενο, εξετάζει: 

 την εισήγηση του γραφείου Αδειοδοτήσεων του Δήμου, 

 τα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπου βρίσκεται και λειτουργεί το 
κατάστημα του αιτούντος (αν δηλαδή βρίσκεται σε πολυκατοικία ή γειτνιάζει με κατοικίες ή ξενοδοχεία 
κ.λ.π.) το είδος και την μορφή λειτουργίας του καταστήματος (π.χ. κλειστό ή ανοιχτό, με ή χωρίς ηχεία, 
με μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα με ηχεία κ.λ.π.), 

 η προηγούμενη συμπεριφορά του αιτούντος (εάν έχει δώσει στο παρελθόν δικαιώματα 
διαμαρτυριών των περιοίκων, εάν υπάρχουν παραβάσεις και μηνύσεις  για διατάραξη κοινής 
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ησυχίας και γενικά οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με την τήρηση της συγκεκριμένης 
προϋπόθεσης. 

 Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής (άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010) ή η Δημοτική Κοινότητα 
(παρ. 1 άρθρο 83 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'), χορηγεί ή απορρίπτει την αίτηση παράτασης 
του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης η οποία και κοινοποιείται 
στον ενδιαφερόμενο. 

 

     -   η άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής ή μουσικών οργάνων χορηγείται κατόπιν αιτήσεως 

του    ενδιαφερόμενου χωρίς την καταβολή παραβόλου. 

           Η διάρκεια της άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων θα 

ορίζεται ως το τέλος του τρέχοντος έτους.  

      -   Η χρήση της μουσικών οργάνων η ηχητικού συστήματος θα γίνεται αποκλειστικά στο 

εσωτερικό χώρο του καταστήματος και η ένταση του ήχου δε θα ξεπερνά τα 80 db (decibel) μέσα στο 

κατάστημα με κλειστές πόρτες και παράθυρα 

     -   Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων ( ωράριο, ηχορύπανση κλπ) της 
χορηγούμενης από τον Δήμο Βριλησσίων  άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής δύναται : 

 
α)    Η παράταση να αφαιρείται προσωρινά για χρονικό διάστημα  10 έως 60 
ημερών στις 3 (συνολικά) παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, εντός του ίδιου 
ημερολογιακού έτους, από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα ή αν 
εκδόθηκαν ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών  3 (τρεις ) καταδικαστικές 
αποφάσεις  
β)  Σε περίπτωση υποτροπής (άλλη μία βεβαιωμένη παράβαση), εντός του έτους, 
η παράταση μουσικής ανακαλείται οριστικά μέχρι τη λήξη της ισχύος της 
(31/12 τρέχοντος έτους). 
γ)  Οριστική ανάκληση της άδειας παράτασης μουσικής σε περίπτωση υποτροπής (5η    

       παράβαση), εντός του έτους. 
 
 
 

                                                                                                                           Με εντολή Δημάρχου 

                                                                                                                            Ο Γενικός  Γραμματέας 
                                                                                                                             
 
 
 Νικόλαος Μπαρμπούνης 
Συνημμένο: 
- φωτοαντίγραφο της αίτησης 
  
 
   

 

 

 


