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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Βριλήσσια,  13 Φεβρουαρίου  2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αριθ. Πρωτ: 2040 
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 2η/2019 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 τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, Δημητρίου Βερνάρδου 23, την 18η   

Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί 
των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
 
 ΘΕΜΑ 1ο : Αίτημα για χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 

μουσικής στο κατάστημα «καφετέρια – Σνακ Μπαρ, χωρίς 
παρασκευαστήριο  » του " Λάγιου Στυλιανού " επί της Πλ. Αναλήψεως 
αριθμ.4.- ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & 
Κοινωνικών Υπηρεσιών ) (επανεισαγωγή από ματαίωση 1ης/2019 
συνεδρίασης Ε.Π.Ζ λόγω έλλειψης απαρτίας) 

 ΘΕΜΑ 2ο : Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
μουσικής στο κατάστημα « Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής 
Επεξεργασίας (καφετέρια-μπαρ)» της "Σ. ΔΟΥΚΕΡΗ - Ι. & Α. ΜΑΛΕΒΙΤΗ ΟΕ" 
επί της οδού ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 3 & ΓΡΑΜΜΟΥ 33 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών 
& Κοινωνικών Υπηρεσιών ) (επανεισαγωγή από ματαίωση 1ης/2019 
συνεδρίασης Ε.Π.Ζ λόγω έλλειψης απαρτίας) 

 ΘΕΜΑ 3ο : Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
μουσικής στο κατάστημα « Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής 
Επεξεργασίας (αναψυκτήριο)» της " MAGIC FOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ" επί της οδού Λ. Πεντέλης 41 & Σισμανογλείου 
(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών ) (επανεισαγωγή 
από ματαίωση 1ης/2019 συνεδρίασης Ε.Π.Ζ λόγω έλλειψης απαρτίας) 

 ΘΕΜΑ 4ο : Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής 
Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) (ΚΑΔ 56:30 Υπηρεσίες που 
παρέχονται από  καφετέρια και από παραδοσιακό καφενείο)», του κ. 
Καλλιμάνη Βασιλείου,  επί της οδού  ΓΡΑΜΜΟΥ 46 (Εισηγητής: Δ/νση 
Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών ) (επανεισαγωγή από ματαίωση 
1ης/2019 συνεδρίασης Ε.Π.Ζ λόγω έλλειψης απαρτίας) 

 ΘΕΜΑ 5ο : Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους 
Γεύματος (πλήρους επεξεργασίας) (μεζεδοπωλείο, εστιατόριο)» της 
"Παπαδοπούλου Μαρίας" επί της οδού ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ αρ.31. 

 ΘΕΜΑ 6ο : Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους 
Επεξεργασίας (πλήρους γεύματος) (Εστιατόριο-Πιτσαρία) και Επιχείρηση 
Μερικής Επεξεργασίας πρόχειρου γεύματος (Καφετέρια-Μπαρ)» των 
"Γιαννουλάκης Ευστράτιος και Γεώργιος Ο.Ε" επί της οδού ΘΕΤΙΔΟΣ αρ.3. 
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Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εκτός του 6ου 
θέματος. 
 
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 
 
 
 
 
 

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 

   
 
 

                                  ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 16/ 1 /2019                               
                                  ΑΡ.ΠΡΩΤ. 921/23-1-2019                                 

                                                 

 Προς την  Επιτροπή Ποιότητα  Ζωής 
                                                                                                                           
Θέμα 1ο: Διαβίβαση αιτήματος για χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο 

κατάστημα «καφετέρια – Σνακ Μπαρ, χωρίς παρασκευαστήριο  » του " Λάγιου Στυλιανού ." επί της 
Πλ. Αναλήψεως αριθμ.4.- ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 
Σας γνωρίζουμε ότι ο κ. Λάγιος Στυλιανός , με την υπ’ αριθμ. 18322/12-12-2018 αίτησή του, ζητά 

την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ( η αίτηση αφορά το έτος 2019)  στο 
κατάστημα « καφετέρια- σνακ μπαρ » που βρίσκεται στην πλ. Αναλήψεως αριθμ. 4 του Δήμου 
Βριλησσίων. 

Το κατάστημα λειτουργούσε με την υπ.αριθμ. 22/2017 με αριθμ.πρωτ.3461/3-5-2017  άδεια 
ιδρύσεως και λειτουργίας . 

O ενδιαφερόμενος   σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1046981 (ver. 0) /16-2-2018  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. 

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

« Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων εντός ωραρίου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας 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).Οι προϋποθέσεις χρήσης μουσικής δεν θίγονται. 

    Ο ενδιαφερόμενος ,εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής  ή μουσικών οργάνων 
,υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 τη δήλωση χρήσης 

                 Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 
του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομική Διάταξη, η οποία εγκρίθηκε με την 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του 
Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β 15). Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η άδεια χορηγείται 
χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης 
(άρθρο 29 παρ.3 Ν.442/16).Οι υποχρεώσεις ή άδεις σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου  δεν αποτελούν απαιτούμενο 
δικαιολογητικό η περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.  » 
                   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της υπ.αρ. οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ Β' 1723) 
ΚΥΑ «Απλούστευση και προτυποποίηση των  διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων»  : 
. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο σημείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 180/1979 σχετικά 
με τη χρήση μουσικής συνεχίζουν να ισχύουν. Ως παράβαση λογίζεται και η παραβίαση της παράτασης 
ωραρίου μουσικής. Παράβαση έλλειψης άδειας μουσικής δε νοείται από την 7η Δεκεμβρίου 2016, 
ημερομηνία εκκίνησης της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής.Αντί της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, 
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επιβάλλεται εφεξής το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας, για το διάστημα και υπό τους όρους που 
περιγράφονται στο ως άνω σημείο του π.δ. 180/1979. 
4. Κατά των πράξεων του προηγούμενου άρθρου ασκείται ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το 
άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄87)……………………….. 
5. Το κυρωτικό σύστημα της γνωστοποίησης εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες, των οποίων η 
λειτουργία εκκινεί ή μεταβάλλεται με το σύστημα της γνωστοποίησης. 
                                           Σύμφωνα με την   Αστυνομική Διάταξη : 
               «……….1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 
39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας 
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών 
μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα 
απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση 
ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων». 
 
2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων 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.  
 
3. Η ανωτέρω άδεια 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.  
 
4. 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.  
 
5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που 
την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 
…………..» 
                                                   Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 180/1979: 

………..2.Η Αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και 
καταστημάτων που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και των λοιπών 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
Υγειονομικές Διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, 
αφαιρεί με απόφασή της τη χορηγηθείσα άδεια και σφραγίζει το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα 
(10) μέχρι εξήντα (60) ημερών, εφόσον:  

«α. Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, 
εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν 
μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των 
λοιπών καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, των διατάξεων που 
ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων 
και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του 
καταστήματος.»  ή 

β. Εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση 
των προηγουμένων διατάξεων. 

Εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος, 
στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα 
εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των προαναφερομένων 
διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του 
καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από 
πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 3. Οι διοικητικές ποινές της προηγούμενης 
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παραγράφου επιβάλλονται από την Αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας και στις περιπτώσεις που 
στα καταστήματα της παραγράφου αυτής: 

α. Γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών ή 
β. Συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά ή ύποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτομα ή 
γ. Λαμβάνουν χώρας σοβαρές αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα που προκαλούν το κοινό 

αίσθημα ή δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, τη νεολαία και τα ήθη. 
Ανοιλόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας εξακολουθούν να 

υπάρχουν, δύναται να αφαιρείται οριστικά αυτή με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από 
πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 

4.Σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της 
αδείας και θέσεως σε λειτουργία του καταστήματος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας αυτού με 
απόφαση του Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας. 

Από το φάκελο της επιχείρησης προκύπτουν τα εξής: 
            -  Κατόπιν ελέγχου στο αρχείο της υπηρεσίας μας βρέθηκε ότι από 28/12/2018 και μετά υπάρχουν 
εκθέσεις αρχής από το Αστυνομικό Τμήμα Βριλησσίων για παραβάσεις διατάραξης κοινής ησυχίας 
,υπέρβαση του ωραρίου μουσικής και χρήση μουσικής χωρίς άδεια παράτασης. 
            -   Σε ότι αφορά τις διαμαρτυρίες περιοίκων, σας υπενθυμίζουμε ότι με   το υπ.αρ. 16238/7-11-
2018   έγγραφό μας διαβιβάστηκε στην επιτροπή ποιότητας ζωής η  υπ.αριθμ. 15074/22-10-2018 αίτηση, 
διαμαρτυρία δημότισσας  σχετική με τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής στο 
συγκεκριμένο κατάστημα. Επίσης με το υπ.αρ.500/16-1-2019 διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, οι υπ.αρ.49/3-1-2018, 18023/7-12-2018, 335/11-1-2019, αιτήσεις των πολιτών Γκούσκου Γεωργίας 
και Γκούσκου Αναστάσιου που αφορούν καταγγελία για τη χρήση μουσικής από το συγκεκριμένο 
κατάστημα, αναζήτηση στοιχείων στα οποία βασίστηκε η χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής από 
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και σύσταση  εκ μέρους του κ. Γκούσκου Αναστάσιου να μην δοθεί άδεια 
παράτασης μουσικής στο εν θέματι κατάστημα και επιθυμία του να παραβρεθεί σε συνεδρίαση 
Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
             -  Σύμφωνα με το υπ.αριθμ.18601/17-12-2018  έγγραφο Δημοτικής Ενημερότητας της Ταμειακής 
Υπηρεσίας του Δήμου μας, εις βάρος του ενδιαφερόμενου υπάρχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές 

 
  Σας ενημερώνουμε ότι η αίτηση του κ. Λάγιου Στυλιανού δεν διαβιβάστηκε αρχικά στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, γεγονός για το οποίο ενημερώθηκε ο ενδιαφερόμενος τηλεφωνικά και 
εγγράφως, διότι σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν.3463/2006 απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση 
άδειας είναι η μη  ύπαρξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Ύστερα  από τις εκθέσεις αρχής του Αστυνομικού Τμήματος Βριλησσίων για παραβάσεις από το 
εν θέματι κατάστημα  και τις αιτήσεις τις κ.Γκούσκου Γεωργίας και του κ.Γκούσκου Αναστάσιου στις 
οποίες εκφράζουν και διαμαρτυρίες, οφείλουμε να σας διαβιβάσουμε την αίτηση του κ.Λαγιου Στυλιανού 
για χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής ή μουσικών οργάνων. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
Σας επισημαίνουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν συνηγορεί στη χορήγηση άδειας σε καταστήματα που 

διαταράσσουν την κοινή ησυχία ή παραβιάζουν συστηματικά τους όρους της άδειας, όπως αναφέρονται 
στις αναφερόμενες διατάξεις. 

Οι εκθέσεις του Α.Τ Βριλησσίων και οι αιτήσεις της κ. Γκούσκου Γεωργίας και του κ.Γκούσκου Αναστάσιου έχουν 
διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ο φάκελος της επιχείρησης είναι στη διάθεσή σας.  

 
                                                                                                                                Με εντολή Δημάρχου 
      Ο Γενικός Γραμματέας 
Συνημμένο: 
- φωτοαντίγραφο της αίτησης        Νικόλαος Μπαρμπούνης  
Κοινοποίηση: 
Συλλογικά Όργανα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Βριλήσσια   22/1/2019 
ΔΗΜΟΣ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  Αριθμ. Πρωτ.  922/23-1-2019 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ Κ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ   
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληρ. Π. Παππά Προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Τηλ.2132050524/500 
 
 
Θέμα 2ο: Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα « 

Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (καφετέρια-μπάρ)» της "Σ. ΔΟΥΚΕΡΗ - Ι. & Α. 
ΜΑΛΕΒΙΤΗ ΟΕ" επί της οδού ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 3 & ΓΡΑΜΜΟΥ 33. 

 
Σας γνωρίζουμε ότι η "κ. ΔΟΥΚΕΡΗ ΣΟΦΙΑ.", με την υπ’ αριθμ. 42/3-1-2019 αίτησή της, ζητά την 

χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημά της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) (καφετέρια, μπαρ) » με την επωνυμία ʺ 
Σ. ΔΟΥΚΕΡΗ- Ι & Α ΜΑΛΕΒΙΤΗ ΟΕʺ που βρίσκεται στην οδό Αναλήψεως 3 και Γράμμου 33 του Δήμου 
Βριλησσίων. 

Το κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1088472 (ver. 0)/ 5/12/20182018 
γνωστοποίηση λειτουργίας με αναγραφή χρήσης μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος μέχρι 80db, 
εντός του καταστήματος . 

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». 
                                                Σύμφωνα με την   Αστυνομική Διάταξη : 
               «……….1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 
39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας 
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών 
μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα 
απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση 
ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων». 
2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων 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.  
3. Η ανωτέρω άδεια 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.  
4. 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.  
5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που 
την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 
…………..» 
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                                                     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της υπ.αρ. οικ. 
16228/17.05.2017 (ΦΕΚ Β' 1723) ΚΥΑ «Απλούστευση και προτυποποίηση των  διαδικασιών 
γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και 
Κινηματογράφων»  : 
. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο σημείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 180/1979 σχετικά 
με τη χρήση μουσικής συνεχίζουν να ισχύουν. Ως παράβαση λογίζεται και η παραβίαση της παράτασης 
ωραρίου μουσικής. Παράβαση έλλειψης άδειας μουσικής δε νοείται από την 7η Δεκεμβρίου 2016, 
ημερομηνία εκκίνησης της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής. Αντί της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, 
επιβάλλεται εφεξής το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας, για το διάστημα και υπό τους όρους που 
περιγράφονται στο ως άνω σημείο του π.δ. 180/1979. 
4. Κατά των πράξεων του προηγούμενου άρθρου ασκείται ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το 
άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄87)……………………….. 
5. Το κυρωτικό σύστημα της γνωστοποίησης εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες, των οποίων η 
λειτουργία εκκινεί ή μεταβάλλεται με το σύστημα της γνωστοποίησης. 
 
                                                  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 180/1979: 

…2. Η Αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων που 
αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις προσφέρονται 
οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, αφαιρεί με απόφασή της τη χορηγηθείσα 
άδεια και σφραγίζει το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα (10) μέχρι εξήντα (60) ημερών, εφόσον:  

«α. Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, 
εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν 
μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των 
λοιπών καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, των διατάξεων που 
ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων 
και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του 
καταστήματος.»  ή 

β. Εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση 
των προηγουμένων διατάξεων. 

Εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος, 
στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα 
εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των προαναφερομένων 
διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του 
καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από 
πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 3. Οι διοικητικές ποινές της προηγούμενης 
παραγράφου επιβάλλονται από την Αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας και στις περιπτώσεις που 
στα καταστήματα της παραγράφου αυτής: 

α. Γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών ή 
β. Συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά ή ύποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτομα ή 
γ. Λαμβάνουν χώρας σοβαρές αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα που προκαλούν το κοινό 

αίσθημα ή δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, τη νεολαία και τα ήθη. 
Ανοιλόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας εξακολουθούν να 

υπάρχουν, δύναται να αφαιρείται οριστικά αυτή με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από 
πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 

4.Σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της 
αδείας και θέσεως σε λειτουργία του καταστήματος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας αυτού με 
απόφαση του Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας. 
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                                          Η Επιτροπή καλείται για τη λήψη απόφασης περί της χορήγησης ή 
όχι της αιτούμενης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον εσωτερικό  χώρο του 
καταστήματος ως 80 db λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις  του Ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), β) Τις διατάξεις της KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ Β' 1723) 
«Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων», 

γ) Τις διατάξεις  του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/08-06-2006/τ.Α)  περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

δ) 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, 

ε)  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», 

    στ)  Την υπ.αριθμ.Υ1Γ/Γ.Π/οικ 47829/2017(ΦΕΚ 2161/2017 τ.Β) υγειονομική διάταξη « Υγειονομικοί όροι 
και  
           προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ ποτών και άλλες διατάξεις» 

ζ)   Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3/1996 (ΦΕΚ Β΄ 15) Αστυνομικής Διάταξης «μέτρα για την τήρηση της 
κοινής ησυχίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

                                                           και το γεγονός   ότι : 
α)    Η υπ.αριθμ.60/2008 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

       με θέμα  <<  Διάρκεια ισχύος των αδειών μουσικής>>   
        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» 

     β)    Σύμφωνα με το υπ.αρ.794/22-1-2019 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας δεν προκύπτουν εις βάρος 
της ενδιαφερόμενης βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές 
     γ)  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 ούτε κατά το παρελθόν 

   Η παράταση χορηγείται με την προϋπόθεση τήρησης από τον  ενδιαφερόμενο των όρων χρήσης 
μουσικής (ωράριο, διατάραξη κοινής ησυχίας, ηχορύπανση…) όπως προβλέπονται από τις κείμενες 
διατάξεις και σε περίπτωση παραβίασή τους θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από τις 
ανωτέρω διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

                                                                                                      Με εντολή Δημάρχου 
       Ο Γενικός Γραμματέας 
                                                                                                          Νικόλαος Μπαρμπούνης  
 
Κοιν       Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
Συν :   -  αίτηση της ενδιαφερόμενης  
         -    γνωστοποίηση καταστήματος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Βριλήσσια   22/1/2019 
ΔΗΜΟΣ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  Αριθμ. Πρωτ.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ Κ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ   
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληρ. Π. Παππά Προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Τηλ.2132050524/500 
 
 
Θέμα 3ο: Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα « 

Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (αναψυκτήριο)» της " MAGIC FOOD 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ" επί της οδού Λ. Πεντέλης 41 & Σισμανογλείου. 

 
Σας γνωρίζουμε ότι η "κ. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ", με την υπ’ αριθμ. 478/15-1-2019 αίτησή της, ζητά 

την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) (αναψυκτήριο) » με την επωνυμία ʺ 
MAGIC FOOD ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣʺ που βρίσκεται στην οδό Λ. Πεντέλης 41 & 
Σισμανογλείου του Δήμου Βριλησσίων. 

Το κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1042142(ver. 2)/23/1/2018 γνωστοποίηση 
λειτουργίας με αναγραφή χρήσης μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος μέχρι 80db, εντός του 
καταστήματος . 

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». 
                                                Σύμφωνα με την   Αστυνομική Διάταξη : 
               «……….1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 
39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας 
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών 
μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα 
απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση 
ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων». 
2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων 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.  
3. Η ανωτέρω άδεια 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.  
4. 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.  
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5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που 
την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 
…………..» 
                                                     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της υπ.αρ. οικ. 
16228/17.05.2017 (ΦΕΚ Β' 1723) ΚΥΑ «Απλούστευση και προτυποποίηση των  διαδικασιών 
γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και 
Κινηματογράφων»  : 
. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο σημείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 180/1979 σχετικά 
με τη χρήση μουσικής συνεχίζουν να ισχύουν. Ως παράβαση λογίζεται και η παραβίαση της παράτασης 
ωραρίου μουσικής. Παράβαση έλλειψης άδειας μουσικής δε νοείται από την 7η Δεκεμβρίου 2016, 
ημερομηνία εκκίνησης της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής. Αντί της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, 
επιβάλλεται εφεξής το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας, για το διάστημα και υπό τους όρους που 
περιγράφονται στο ως άνω σημείο του π.δ. 180/1979. 
4. Κατά των πράξεων του προηγούμενου άρθρου ασκείται ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το 
άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄87)……………………….. 
5. Το κυρωτικό σύστημα της γνωστοποίησης εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες, των οποίων η 
λειτουργία εκκινεί ή μεταβάλλεται με το σύστημα της γνωστοποίησης. 
                                                  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 180/1979: 

…2. Η Αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων που 
αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις προσφέρονται 
οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, αφαιρεί με απόφασή της τη χορηγηθείσα 
άδεια και σφραγίζει το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα (10) μέχρι εξήντα (60) ημερών, εφόσον:  

«α. Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, 
εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν 
μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των 
λοιπών καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, των διατάξεων που 
ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων 
και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του 
καταστήματος.»  ή 

β. Εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση 
των προηγουμένων διατάξεων. 

Εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος, 
στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα 
εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των προαναφερομένων 
διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του 
καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από 
πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 3. Οι διοικητικές ποινές της προηγούμενης 
παραγράφου επιβάλλονται από την Αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας και στις περιπτώσεις που 
στα καταστήματα της παραγράφου αυτής: 

α. Γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών ή 
β. Συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά ή ύποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτομα ή 
γ. Λαμβάνουν χώρας σοβαρές αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα που προκαλούν το κοινό 

αίσθημα ή δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, τη νεολαία και τα ήθη. 
Ανοιλόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας εξακολουθούν να 

υπάρχουν, δύναται να αφαιρείται οριστικά αυτή με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από 
πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 

4.Σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της 
αδείας και θέσεως σε λειτουργία του καταστήματος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας αυτού με 
απόφαση του Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας. 
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                                          Η Επιτροπή καλείται για τη λήψη απόφασης περί της χορήγησης ή 
όχι της αιτούμενης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον εσωτερικό  χώρο του 
καταστήματος ως 80 db λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις  του Ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), β) Τις διατάξεις της KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ Β' 1723) 
«Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων», 

γ) Τις διατάξεις  του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/08-06-2006/τ.Α)  περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

δ) 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, 

ε)  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», 

    στ)  Την υπ.αριθμ.Υ1Γ/Γ.Π/οικ 47829/2017(ΦΕΚ 2161/2017 τ.Β) υγειονομική διάταξη « Υγειονομικοί όροι 
και  
           προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ ποτών και άλλες διατάξεις» 

ζ)   Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3/1996 (ΦΕΚ Β΄ 15) Αστυνομικής Διάταξης «μέτρα για την τήρηση της 
κοινής ησυχίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

                                                           και το γεγονός   ότι : 
α)    Η υπ.αριθμ.60/2008 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

       με θέμα  <<  Διάρκεια ισχύος των αδειών μουσικής>>   
        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» 

     β)    Σύμφωνα με το υπ.αρ.930/23-1-2019 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας δεν προκύπτουν εις βάρος 
της ενδιαφερόμενης βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές 
     γ)  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 ούτε κατά το παρελθόν 

   Η παράταση χορηγείται με την προϋπόθεση τήρησης από τον  ενδιαφερόμενο των όρων χρήσης 
μουσικής (ωράριο, διατάραξη κοινής ησυχίας, ηχορύπανση…) όπως προβλέπονται από τις κείμενες 
διατάξεις και σε περίπτωση παραβίασή τους θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από τις 
ανωτέρω διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

                                                                                                      Με εντολή Δημάρχου 
       Ο Γενικός Γραμματέας 
                                                                                              
                    Νικόλαος Μπαρμπούνης  
Κοιν       Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
Συν :   -  αίτηση της ενδιαφερόμενης  
         -    γνωστοποίηση καταστήματος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Βριλήσσια   25  / 1 /2019 
ΔΗΜΟΣ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  Αριθμ. Πρωτ. 1093/28-1-2019  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ Κ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ   
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληρ. Π. Παππά Προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Τηλ.2132050524/500 
 
 
Θέμα 4ο: Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα « 
Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) (ΚΑΔ 56:30 Υπηρεσίες που 
παρέχονται από  καφετέρια και από παραδοσιακό καφενείο)», του κ. Καλλιμάνη Βασιλείου,  επί της οδού  
ΓΡΑΜΜΟΥ 46. 
 
Σας γνωρίζουμε ότι η "κ. Καλλιμάνης Βασίλειος ", με την υπ’ αριθμ. 1000/24-1-2018 αίτησή του, ζητά την 
χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημά του «Επιχείρηση Μαζικής  
Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας  (πρόχειρου γεύματος) (με ΚΑΔ 56:30, Yπηρεσίες που παρέχονται από 
καφετέρια και παραδοσιακό καφενείο) »  που βρίσκεται στην οδό  Γράμμου 46 στον  Δήμο Βριλησσίων. 
Το κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1086362 (ver2) γνωστοποίηση λειτουργίας με 
αναγραφή χρήσης μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος μέχρι 80db, εντός του καταστήματος . 
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». 
                                                Σύμφωνα με την   Αστυνομική Διάταξη : 
               «……….1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 
της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας 
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών 
μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα 
απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση 
ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων». 
2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων 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.  
3. Η ανωτέρω άδεια 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.  
4. 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.  
5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που 
την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 
…………..» 
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                                                     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της υπ.αρ. οικ. 16228/17.05.2017 
(ΦΕΚ Β' 1723) ΚΥΑ «Απλούστευση και προτυποποίηση των  διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων»  : 
. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο σημείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 180/1979 σχετικά 
με τη χρήση μουσικής συνεχίζουν να ισχύουν. Ως παράβαση λογίζεται και η παραβίαση της παράτασης 
ωραρίου μουσικής. Παράβαση έλλειψης άδειας μουσικής δε νοείται από την 7η Δεκεμβρίου 2016, 
ημερομηνία εκκίνησης της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής. Αντί της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, 
επιβάλλεται εφεξής το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας, για το διάστημα και υπό τους όρους που 
περιγράφονται στο ως άνω σημείο του π.δ. 180/1979. 
4. Κατά των πράξεων του προηγούμενου άρθρου ασκείται ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το 
άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄87)……………………….. 
5. Το κυρωτικό σύστημα της γνωστοποίησης εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες, των οποίων η 
λειτουργία εκκινεί ή μεταβάλλεται με το σύστημα της γνωστοποίησης. 
 
                                                  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 180/1979: 
…2. Η Αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων που 
αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις προσφέρονται 
οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, αφαιρεί με απόφασή της τη χορηγηθείσα άδεια 
και σφραγίζει το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα (10) μέχρι εξήντα (60) ημερών, εφόσον:  
«α. Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, εντός έτους, 
των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν μέτρα 
προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών 
καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, των διατάξεων που ισχύουν κάθε 
φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και 
προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του 
καταστήματος.»  ή 
β. Εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση των 
προηγουμένων διατάξεων. 
Εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος, στις 
οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν 
σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των προαναφερομένων διατάξεων 
εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος 
δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 3. Οι διοικητικές ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται 
από την Αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας και στις περιπτώσεις που στα καταστήματα της 
παραγράφου αυτής: 
α. Γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών ή 
β. Συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά ή ύποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτομα ή 
γ. Λαμβάνουν χώρας σοβαρές αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα που προκαλούν το κοινό αίσθημα ή 
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, τη νεολαία και τα ήθη. 
Ανοιλόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας εξακολουθούν να υπάρχουν, 
δύναται να αφαιρείται οριστικά αυτή με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 
4.Σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της αδείας 
και θέσεως σε λειτουργία του καταστήματος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας αυτού με απόφαση 
του Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας. 
 
                                          Η Επιτροπή καλείται για τη λήψη απόφασης περί της χορήγησης ή όχι της 
αιτούμενης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον εσωτερικό  χώρο του καταστήματος ως 80 
db λαμβάνοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις  του Ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), β) Τις διατάξεις της KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ Β' 1723) 
«Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων», 
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γ) Τις διατάξεις  του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/08-06-2006/τ.Α)  περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
δ) 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, 
ε)  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», 
    στ)  Την υπ.αριθμ.Υ1Γ/Γ.Π/οικ 47829/2017(ΦΕΚ 2161/2017 τ. Β) υγειονομική διάταξη « Υγειονομικοί όροι 
και  
           προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ ποτών και άλλες διατάξεις» 
ζ)   Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3/1996 (ΦΕΚ Β΄ 15) Αστυνομικής Διάταξης «μέτρα για την τήρηση της 
κοινής ησυχίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
η)  Τις διατάξεις του  άρθρου 285  του .3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) «Kύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων 
                                                           και το γεγονός   ότι : 
α)    Η υπ.αριθμ.60/2008 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
       με θέμα  <<  Διάρκεια ισχύος των αδειών μουσικής>>   
        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» 
     β)    Σύμφωνα με το υπ.αρ.1077/25-1-2019  έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας δεν προκύπτουν εις 
βάρος τoυ ενδιαφερόμενου βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές 
     γ)  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 ούτε κατά το παρελθόν 
 
   Η παράταση χορηγείται με την προϋπόθεση τήρησης από τον  ενδιαφερόμενο των όρων χρήσης 
μουσικής (ωράριο, διατάραξη κοινής ησυχίας, ηχορύπανση…) όπως προβλέπονται από τις κείμενες 
διατάξεις και σε περίπτωση παραβίασή τους θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από τις ανωτέρω 
διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν. 
                                                                                                       Με εντολή Δημάρχου 
  
 Ο Γενικός Γραμματέας 
                                                                                              

   
   
               Νικόλαος Μπαρμπούνης  

 
Κοιν       Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
Συν :   -  αίτηση του ενδιαφερόμενου  
         -    γνωστοποίηση καταστήματος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Βριλήσσια   5 / 2 /2019 
ΔΗΜΟΣ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  Αριθμ. Πρωτ. 1736/7-2-2019 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ Κ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ   
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληρ. Π. Παππά Προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Τηλ.2132050524/500 
 
 
Θέμα 5ο: Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «  

Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος (πλήρους επεξεργασίας) (μεζεδοπωλείο, 
εστιατόριο)» της "Παπαδοπούλου Μαρίας" επί της οδού ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ αρ.31. 

 
Σας γνωρίζουμε ότι η κ. Παπαδοπούλου Μαρία, με την υπ’ αριθμ. 1309/30-1-2019 αίτησή της, ζητά 

την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημά της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» με την επωνυμία ʺ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑʺ που βρίσκεται στην οδό ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ αρ.31 του Δήμου Βριλησσίων. 

Το κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1045770(ver.0) γνωστοποίηση λειτουργίας με 
αναγραφή χρήσης μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος μέχρι 80db, εντός του καταστήματος . 

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». 
                                                Σύμφωνα με την   Αστυνομική Διάταξη : 
               «……….1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 
39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας 
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών 
μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα 
απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση 
ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων». 
2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων 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.  
3. Η ανωτέρω άδεια 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.  
4. 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.  
5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που 
την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 
…………..» 
 
 
                                                     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της υπ.αρ. οικ. 
16228/17.05.2017 (ΦΕΚ Β' 1723) ΚΥΑ «Απλούστευση και προτυποποίηση των  διαδικασιών 
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γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και 
Κινηματογράφων»  : 
. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο σημείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 180/1979 σχετικά 
με τη χρήση μουσικής συνεχίζουν να ισχύουν. Ως παράβαση λογίζεται και η παραβίαση της παράτασης 
ωραρίου μουσικής. Παράβαση έλλειψης άδειας μουσικής δε νοείται από την 7η Δεκεμβρίου 2016, 
ημερομηνία εκκίνησης της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής. Αντί της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, 
επιβάλλεται εφεξής το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας, για το διάστημα και υπό τους όρους που 
περιγράφονται στο ως άνω σημείο του π.δ. 180/1979. 
4. Κατά των πράξεων του προηγούμενου άρθρου ασκείται ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το 
άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄87)……………………….. 
5. Το κυρωτικό σύστημα της γνωστοποίησης εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες, των οποίων η 
λειτουργία εκκινεί ή μεταβάλλεται με το σύστημα της γνωστοποίησης. 
 
                                                  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 180/1979: 

…2. Η Αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων που 
αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις προσφέρονται 
οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, αφαιρεί με απόφασή της τη χορηγηθείσα 
άδεια και σφραγίζει το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα (10) μέχρι εξήντα (60) ημερών, εφόσον:  

«α. Βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, 
εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν 
μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των 
λοιπών καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, των διατάξεων που 
ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων 
και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του 
καταστήματος.»  ή 

β. Εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση 
των προηγουμένων διατάξεων. 

Εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος, 
στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα 
εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των προαναφερομένων 
διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του 
καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από 
πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 3. Οι διοικητικές ποινές της προηγούμενης 
παραγράφου επιβάλλονται από την Αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας και στις περιπτώσεις που 
στα καταστήματα της παραγράφου αυτής: 

α. Γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών ή 
β. Συχνάζουν αντικοινωνικά, κακοποιά ή ύποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτομα ή 
γ. Λαμβάνουν χώρας σοβαρές αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα που προκαλούν το κοινό 

αίσθημα ή δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, τη νεολαία και τα ήθη. 
Ανοιλόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας εξακολουθούν να 

υπάρχουν, δύναται να αφαιρείται οριστικά αυτή με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από 
πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 

4.Σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της 
αδείας και θέσεως σε λειτουργία του καταστήματος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας αυτού με 
απόφαση του Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας. 

 
 Η Επιτροπή καλείται για τη λήψη απόφασης περί της χορήγησης ή όχι της αιτούμενης άδειας 

παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον εσωτερικό  χώρο του καταστήματος ως 80 db 
λαμβάνοντας υπόψη: 
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α) Τις διατάξεις  του Ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), β) Τις διατάξεις της KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ Β' 1723) 
«Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων», 

γ) Τις διατάξεις  του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/08-06-2006/τ.Α)  περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

δ) 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, 

ε)  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», 

    στ)  Την υπ.αριθμ.Υ1Γ/Γ.Π/οικ 47829/2017(ΦΕΚ 2161/2017 τ.Β) υγειονομική διάταξη « Υγειονομικοί όροι 
και  
           προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ ποτών και άλλες διατάξεις» 

ζ)   Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3/1996 (ΦΕΚ Β΄ 15) Αστυνομικής Διάταξης «μέτρα για την τήρηση της 
κοινής ησυχίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

                                                           και το γεγονός   ότι : 
α)    Η υπ.αριθμ.60/2008 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

       με θέμα  <<  Διάρκεια ισχύος των αδειών μουσικής>>   
        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» 

     β)    Σύμφωνα με το υπ.αρ.1651/6-2-2019 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας δεν προκύπτουν εις βάρος 
της ενδιαφερόμενης βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές 
     γ)  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 ούτε κατά το παρελθόν 

 
   Η παράταση χορηγείται με την προϋπόθεση τήρησης από τον  ενδιαφερόμενο των όρων χρήσης 

μουσικής (ωράριο, διατάραξη κοινής ησυχίας, ηχορύπανση…) όπως προβλέπονται από τις κείμενες 
διατάξεις και σε περίπτωση παραβίασή τους θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από τις 
ανωτέρω διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

                                                                                                      Με εντολή Δημάρχου 
       Ο Γενικός Γραμματέας 
                                                                                              
                    Νικόλαος Μπαρμπούνης  
 
Κοιν       Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
Συν :   -  αίτηση της ενδιαφερόμενης  
         -    γνωστοποίηση καταστήματος 
               
                      

                                                           
        

   -    
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