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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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Αριθμ. Απόφ. 25/2016
ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης ή μη επανέκδοσης άδειας λειτουργίας μουσικών
οργάνων στο κατάστημα «Καφετέρια – Πιτσαρία – Σνακ Μπαρ Οινομαγειρείο» ιδιοκτησίας του κ. Κουντουρόγιαννη Κων/νου του
Γεωργίου, στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε. Βοιών του
Δήμου Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα, 08-07-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την 10216/01-072016 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:
Παρόντες
Κουτσονικολής Χαράλαμπος(Πρόεδρος)
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κόκκορης Παναγιώτης

Απόντες
Κολλιάκος Ιωάννης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Κολλιάκος Ιωάννης
(νομίμως κληθέντες)

Επίσης παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μουσαδάκου Χρυσούλη, για
την τήρηση των πρακτικών:
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής:
1.Το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη.
2.Το άρθρο 5 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/9-12-2013.
3.Το άρθρο 80 του Ν.3463/2006.
4.Την με αρ.3/96 Αστυνομική Διάταξη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω σχετικού (1), αρμόδιο όργανα για τη
χορήγηση των αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων είναι η Επιτροπή Ποιότητας ή
το Συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας , κατά περίπτωση.
Τα δικαιολογητικά που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στον οικείο Δήμο σύμφωνα
με το άρθρο 5 του παραπάνω σχετικού (2) είναι:
1.Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση.
2.Φωτοαντίγραφο άδειας μουσικών οργάνων.
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.
4.Παράβολο.
5.Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων.
6.Δημοτική Ενημερότητα.
Η 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.
Κατά τον έλεγχο των φακέλων των καταστημάτων σχετικά με τη χορήγηση

εκ παραδρομής της διοίκησης σε
ορισμένες άδειες μουσικής , οι οποίες είχαν εκδοθεί ο ρ θ ά κατά τα έτη 2008

άδειας μουσικής, παρατηρήθηκε ότι

και 2011 βασιζόμενες στην αριθμ. 10551/26-2-2007 (ΦΕΚ 246 τ. Β΄), σύμφωνα με το
άρθρο 5 της οποίας: «Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να ζητηθεί
και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο αυτού που έχει προσδιορίσει ο
Δήμος ή Κοινότητα».
Για τις άδειες αυτές είχε καταβληθεί 300 ευρώ για διάρκεια 5 ετών. Οι άδειες
αυτές ανανεώθηκαν το έτος 2012 και 2013 καταβάλλοντας το παράβολο των
300ευρώ .Όμως την 04/11/2011 δημοσιεύεται η αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ/3.1.21220/4-112011(ΦΕΚ 2496τ.Β΄) , σύμφωνα με την οποία « Η άδεια εκδίδεται για αόριστο
χρονικό διάστημα , εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοσή
της για διάστημα ορισμένο. Ανανέωση της άδειας μουσικών οργάνων , σε
περίπτωση που αυτή εκδόθηκε για περιορισμένη χρονική διάρκεια, ζητείται από τον
οικείο δήμο ένα μήνα πριν την λήξη της».
Κατά την 09/12/2013 δημοσιεύεται η αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1.31600/9-12-2013
(ΦΕΚ 3106/9-12-2013) , η οποία καταργεί τις δύο προηγούμενες αποφάσεις και
σύμφωνα με το άρθρο 5 της οποίας , « Η άδεια χρήσης μουσικών οργάνων
χορηγείται για αόριστο χρονικό διάστημα , εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι
επιθυμεί την χορήγησή της για διάστημα ορισμένο για την ανανέωση της άδειας
της παρ.1 υποβάλλεται αίτηση στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα ένα μήνα πριν την
λήξη της».
Σας επισυνάπτουμε και το αριθ. 28553/2015 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών το οποίο είναι σχετικό με τα ανωτέρω.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε:

Την επανέκδοση της αριθ.27147/31-12-2013 άδειας μουσικής του κ.
Κουντουρόγιαννη Κωνσταντίνου του Γεωργίου , διότι εκ παραδρομής, η άδεια
ανανεώθηκε για διάστημα 5 ετών και ισχύς των οποίων πρέπει να διορθωθεί για

αόριστου διαστήματος όπως είναι το ορθό.
Η Επιτροπή ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την
09/12/2013 δημοσιεύεται η αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1.31600/9-12-2013 (ΦΕΚ 3106/9-122013) , καθώς και το υπ. 28553/2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ,μετά
από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου για την επανέκδοση της
αριθ.27147/31-12-2013 άδειας μουσικής στον κ. Κουντουρόγιαννη
Κωνσταντίνου του Γεωργίου , για το κατάστημα του «Καφετέρια – Πιτσαρία
– Σνακ Μπαρ - Οινομαγειρείο» που βρίσκεται στην
Τοπική Κοινότητα
Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, διότι εκ
παραδρομής, η άδεια ανανεώθηκε για διάστημα 5 ετών και ισχύς των
οποίων πρέπει να διορθωθεί για αόριστου διαστήματος όπως είναι το
ορθό.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κουτσονικολής Χαράλαμπος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κουλουβάκος Βασίλειος
Κόκκορης Παναγιώτης

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας της Ε.Π.Ζ.

Μουσαδάκου Χρυσούλη

