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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5 /9-5-2013 τακτικής συνεδρίασης του
Συµβουλίου Δηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης
ης

Αριθµός Απόφασης : 7 / 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	
  :	
  	
  	
  	
  	
  Ανανέωση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων , (στερεοφωνικού
συγκροτήµατος µικρής ισχύος εντός του καταστήµατος) στο κατάστηµα
«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» µε διακριτικό τίτλο «ΔΩΔΩΝΗ» της «Πανέτη Ελένη» που	
  
βρίσκεται στην πλατεία Αγ. Τριάδας αρ. 4 στη Πεντέλη για ένα έτος .
Στην Πεντέλη, σήµερα, 8 Μαϊου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18.00 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 10306 /29-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου αυτής Κολιού Μιχαήλ, 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 τρία (03) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Κολιός Μιχαήλ
2. Γεωργάρας Δηµήτριος
3. Σπυρίδων Ξάφης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πουρνάρα-Αυγέρη Αγγελική
2. Καπράλος Σταµάτιος

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος
του Δήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου
Δ.Ε 15
Εισπρακτόρων .
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Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Δηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης επί
του 1ου και µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης λέγει τα εξής:
Θέτω υπόψη σας τις Θέτω υπόψη σας την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος
Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης του Δήµου Πεντέλης µε θέµα: Ανανέωση
άδειας χρήσης µουσικών οργάνων , (στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής
ισχύος εντός του καταστήµατος) στο κατάστηµα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» µε
διακριτικό τίτλο «ΔΩΔΩΝΗ» της «Πανέτη Ελένη» που βρίσκεται στην πλατεία
Αγ. Τριάδας αρ. 4 στη Πεντέλη για ένα έτος .
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Σύµφωνα µε την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 το Συµβούλιο
Δηµοτικής Κοινότητας είναι αρµόδιο για τη ανανέωση της άδειας λειτουργίας
µουσικών οργάνων. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
αφότου περιέλθουν στο Συµβούλιο όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Η ανανέωση της άδειας µουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή
εκδόθηκε για περιορισµένη χρονική διάρκεια, ζητείται από τον ενδιαφερόµενο
στον οικείο δήµο ένα µήνα πριν από την λήξη της. Μέχρι την έκδοση ή µη της
πράξης ανανέωσης η χρήση των µουσικών οργάνων τεκµαίρεται ότι είναι νόµιµη
σύµφωνα µε το (γ) όµοιο.
Θέτουµε υπόψη σας τα εξής:
α) Με το (β) σχετικό, η «Πανέτη Ελένη» ζητά τη ανανέωση άδειας
χρήσης µουσικών οργάνων , στο κατάστηµα θέµατος που λειτουργεί σύµφωνα µε
το (α) όµοιο.
β) Η άδεια µουσικών οργάνων που κατέχει το κατάστηµα θέµατος
βρίσκεται σε ισχύ έως την 23.05.2013 σύµφωνα µε το (δ) σχετικό.
γ) Το παράβολο υπ. αριθµ. Α 865/2013 του Δήµου σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 61167/17-12-2007.
δ) Την υπ. αριθµ. 62855/3-01-2013 άδεια ΑΕΠΙ για Δηµόσια Εκτέλεση
Μουσικής.
1. Κατά τις επιτρεπόµενες ώρες η µέγιστη (Α) ηχοστάθµη δεν θα
ξεπερνά µέσα στο κατάστηµα τα 80 DB (A).
2. Δεν θα έχει ηχεία ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκποµπής έξω από το
κατάστηµα.
Τέλος υπενθυµίζουµε ότι η πολιτική του Δήµου είναι να µην
χορηγούνται άδειες χρήσης µουσικής στα ΚΥΕ κατά τις ώρες κοινής
ησυχίας.
	
  

Παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης.	
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Μετά τα ανωτέρω το Συµβούλιο της Δηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης,
αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 81,82,83 και 84 του
Ν.3852/2010, την σχετική εισήγηση και πρόταση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Ανανεώνει την άδεια χρήσης µουσικών οργάνων (στερεοφωνικό
συγκρότηµα µικρής ισχύος στην Πανέτη Ελένης, για ένα έτος η οποία
λειτουργεί κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Αναψυκτήριο» µε τον
διακριτικό τίτλο «ΔΩΔΩΝΗ», που βρίσκεται στην πλατεία Αγ. Τριάδας αρ. 4
στη Πεντέλη, µε βασική προϋπόθεση ότι η µέγιστη (Α) ηχοστάθµη µέσα στο
κατάστηµα να µην υπερβαίνει τα 80 DB (Α) και έξω από αυτό, το
καθορισµένο από το χαρακτήρα της περιοχής όριο και δεν θα έχει ηχεία ή
οποιαδήποτε άλλη πηγή εκποµπής µουσικής έξω από το κατάστηµα και µε
απόλυτο συµµόρφωση προς τις ισχύουσες εκάστοτε Αστυν. Διατάξεις
περί των ωρών κ.λ.π. κοινής ησυχίας, µέχρι την 23-5-2014.
2.Απαράβατη προϋπόθεση για την εφαρµογή των ανωτέρω αποτελεί η τήρηση
των υπό της υπ΄αριθµ.3/1996 Αστυνοµικής Διάταξης οριζοµένων όσον αφορά τα
της διατάραξης της κοινής ησυχίας κ.λ.π. των περιοίκων.
3.Η παρούσα απόφαση για χορήγηση άδειας ισχύει υπό τη προϋπόθεση ότι
βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δηµόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισµός
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Πνευµατικών Δικαιωµάτων. Ο κάτοχος
της οφείλει να προσκοµίσει στο Δήµο Πεντέλης πριν τη λήξη ισχύος της άδειας
δηµόσιας εκτέλεσης , έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής. Σε διαφορετική
περίπτωση η παρούσα άδεια θα ανακαλείται.
4. Εξουσιοδοτεί τον Δήµαρχο Πεντέλης για την έκδοση της σχετικής άδειας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργάρας Δηµήτριος
Ξάφης Σπυρίδων

ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

