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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης/24-7-2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Πεντέλης
Αριθμός Απόφασης : 9 / 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής
Στην Πεντέλη, σήμερα, 24 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.
στο Τοπικό Κατάστημα Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης (Ηγ.Μακρυγιάννη 2,
Πεντέλη) συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης, ύστερα από την Αριθ.Πρωτ 14803/7-7-2017
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Ζούνη Ιωάννη, επιδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3552/2010 (ΦΕΚ Α΄87), στο Δήμαρχο και στους
Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης και αναρτήθηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων του καταστήματος της Δημοτικής κοινότητας Πεντέλης
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε(5) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ζούνης Ιωάννης
2. Καπράλου-Σουτάδη Χρυσούλα
3. Γεωργόπουλος Κανέλλος
4. Μπαχαρνίκου Ελέν
5. Κόλλια Μαρίνα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραμματέα ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου
Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου Δ.Ε 1 Διοικητικών.
ΘΕΜΑ : Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης επί του 1ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης λέγει τα εξής:
Θέτω υπόψη σας την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και
Λειτουργιών της Πόλης του Δήμου Πεντέλης :
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας
της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την 1023/2/37-ια/1996
απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β΄ 15), από τον Δήμο. Ο ενδιαφερόµενος
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που προτίθεται να κάνει χρήση µουσικής ή µουσικών οργάνων οφείλει να
συµπεριλάβει τη χρήση στη γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος. Ο κάθε ενδιαφερόµενος αφού γνωστοποιήσει τη χρήση µουσικής
οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρεί τους όρους χρήσης µουσικής που προβλέπονται
στην κείµενη νοµοθεσία (ένταση µουσικής, ωράριο µουσικής κ.λπ.).
2. Η άδεια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης
3/1996 (Β΄ 15) περί παράτασης ωραρίου εξακολουθεί να ισχύει κατά τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4442/2016. Για τη χορήγηση της άδειας
παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο με μόνη
την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο
δικαιολογητικό.
3. Σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας είναι αρμόδιο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του (α) σχετικού ‘’Οι αιτούντες άδεια μουσικήςμουσικών οργάνων δικαιούνται να ζητήσουν παράταση του επιτρεπόμενου ωραρίου
λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων, πέραν του προβλεπόμενου στο παρόν άρθρο.
Το άιτημα θα εξετάζεται κατά περίπτωση από το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,
εντός των ορίων της οποίας βρίσκεται το κατάστημα, με την προϋπόθεση ότι δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων, δεν υπάρχουν καταγγελίες κατοίκων για
διατάραξη κοινής ησυχίας, μηνύσεις των Αστυνομικών Τμημάτων για διατάραξη κοινής
ησυχίας και αναλόγως εάν το κατάστημα λειτουργεί σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο.’’
ΣΧΟΛΙΑ
5. Με το (β) σχετικό η εταιρία «GIMME SHELTER ΙΚΕ» ζητά την παράταση
του ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για την «Επιχείρηση μαζικής
εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος-Επιχείρηση Αναψυχής»
πέραν των ωρών κοινής ησυχίας και συγκεκριμένα μέχρι τη 01:00π.μ. καθημερινά. Η
χρήση μουσικής έχει δηλωθεί στο (γ) όμοιο που αφορά γνωστοποίηση ΚΥΕ που
λειτουργεί επί της οδού Σουβαλιώτη 1 & Πλ. Αγ. Τριάδας, στη Δημοτική Κοινότητα
Πεντέλης.
6. Με το (δ) όμοιο είχε χορηγηθεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικήςμουσικών οργάνων στην ως άνω επιχείρηση πέραν των ορών κοινής ησυχίας και
συγκεκριμένα μέχρι τη 01:00π.μ. καθημερινά, δοκιμαστικά για έξι μήνες.
7. Υπήρξαν σε βάρος της όμως πολλές προφορικές καταγγελίες κατοίκων
για διατάραξη κοινής ησυχίας.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
8. Εισηγούμαστε να μην χορηγηθεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικήςμουσικών οργάνων για την «Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και Προσφοράς κατά
κύριο λόγο Οινοπνευματωδών Ποτών» που λειτουργεί επί της οδού Σουβαλιώτη 1
& Πλ. Αγ. Τριάδας, στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης, πέραν των ωρών κοινής
ησυχίας και συγκεκριμένα μέχρι τη 01:00π.μ. καθημερινά.
Μετά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος του συμβουλίου λαβών τον λόγω, λέγει τα
εξείς. :
Επειδή ο λόγος που εισηγείται η Δ/νση Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και
Λειτουργιών της Πόλης του Δήμου Πεντέλης την μη χορήγηση παράταση ωραρίου
χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων για την «Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και
Προσφοράς κατά κύριο λόγο Οινοπνευματωδών Ποτών» που λειτουργεί επί της
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οδού Σουβαλιώτη 1 & Πλ. Αγ. Τριάδας, στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης, είναι ,
οι σε βάρος της πολλές προφορικές καταγγελίες κατοίκων για διατάραξη κοινής
ησυχίας και μόνο προφορικές και αόριστες, κάτι που δεν μπορώ να δεχθώ σαν
αιτιολογία.
Προτείνω να χορηγηθεί η παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής- μουσικών
οργάνων στην ως άνω επιχείρηση πέραν των ωρών κοινής ησυχίας και συγκεκριμένα
μέχρι τη 01:00 π.μ. καθημερινά, δοκιμαστικά για έξι μήνες, ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΗ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ότι, εάν κατατεθεί στον Δήμο η στην Αστυνομία ΕΓΓΡΑΦΗ
και ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ καταγγελία, τότε αυτόματα παύει να υσχήει η παράταση
ωραρίου χρήσης μουσικής- μουσικών οργάνων στην ως άνω επιχείρηση.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και Λειτουργιών της Πόλης του
Δήμου Πεντέλης, και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
Την εισήγηση του Προέδρου, να χορηγηθεί παράταση ωραρίου χρήσης
μουσικής- μουσικών οργάνων,
για την «Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και
Προσφοράς κατά κύριο λόγο Οινοπνευματωδών Ποτών» που λειτουργεί επί της
οδού Σουβαλιώτη 1 & Πλ. Αγ. Τριάδας, στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης, πέραν
των ωρών κοινής ησυχίας και συγκεκριμένα μέχρι τη 01:00π.μ. καθημερινά,
δοκιμαστικά για τρεις μήνες, ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ότι, εάν
κατατεθεί στον Δήμο η στην Αστυνομία ΕΓΓΡΑΦΗ και ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ
καταγγελία, τότε αυτόματα παύει να ισχύει η παράταση ωραρίου χρήσης
μουσικής- μουσικών οργάνων στην ως άνω επιχείρηση.
Η άδεια χορηγείτε υπό τις προϋποθέσεις που συνηγόρησε και η Δ/νση
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής και στον εξωτερικό χώρο της
επιχείρησης από υγειονομικής άποψης με βασική προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι
όροι των υγειονομικών διατάξεων λαμβάνοντας υπόψη και την από 02.06.2015
Τεχνική Έκθεση – Βεβαίωση Μηχανικού σύμφωνα με την οποία
(1). Τα ηχεία στον υπαίθριο χώρο είναι μικρής ισχύος
(2). Με τη διάταξη των ηχείων ο ήχος τείνει να ‘εγκλωβίζεται εντός του
υπαίθριου χώρου.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πεντέλης για την έκδοση της σχετικής άδειας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καπράλου-Σουτάδη Χρυσούλα
Γεωργόπουλος Κανέλλος
Μπαχαρνίκου Ελένη
Κόλλια Μαρίνα

