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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης 
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης : 12/2011                                 
                                                
                                                                                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                         
«Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής 
για τρία (3) έτη στο κατάστημα κυλικείο, 
εντός αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών 
διαδικτύου της Νικόλαος Μάϊνας & Σια Ε.Ε. 
επί της οδού Δεκελείας 51».  

                                 
 
 

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας επί της οδού 
Ραιδεστού 21 (πρώην Δημαρχείου Ν. Χαλκηδόνας) σήμερα στις 13 του μήνα 
Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μ.μ., συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας μετά 
την υπ΄ αριθ. πρωτ. 7947/7/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 
αυτού κ. Κυριακής Ναθαναήλ, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του 
Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 
του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του 
Δήμου κ. Πλέσσα  Κωνσταντίνου με βαθμό Β΄. 
 
 



 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα ένδεκα (11) 
μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν :  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1. Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος  
2. Κατσαρού Άννα, Αντιπρόεδρος 
3. Σταθούλια Αιμιλία  
4. Τσιδήμας Βασίλειος  
5. Φαφούτη Σοφία  
6. Φωτεινάκη-Τσάλτα Ελένη  
7. Σταματελόπουλος Ηλίας  
8. Παναγούλης Αντώνιος, μέλη.  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1. Μέρτικα Φιλιώ  
2. Λούτας Νικόλαος  
3. Λιώλη Σοφία  

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, 
το οποίο ομόφωνα το Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 
3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε:  
                                                                                                                             
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
      Με το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
ορίζονται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και καθορίζονται οι 
όροι και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών. 
 
     Επίσης με την παρ. 1β του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
προβλέπεται ότι η άδεια λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος χορηγείται από το αρμόδιο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας. 
 
     Με την αριθ. 10551/07 (ΦΕΚ 246 Β/26-2-2007) ΚΥΑ των Υπουργών 
ΕΣΔΑ, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης – ΠΕΧΩΔΕ, Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Ναυτιλίας, 
αποφασίστηκε η περαιτέρω απλούστευση στη διαδικασία για την έκδοση 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 
 
     Στο άρθρο 5 της προαναφερόμενης ΚΥΑ προβλέπεται ότι η άδεια 
μουσικών οργάνων μπορεί να ζητηθεί και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή 
μικρότερο από αυτό που έχει προσδιορίσει ο Δήμος. Επίσης θεσπίζεται 
τεκμήριο νομιμότητας λειτουργίας των μουσικών οργάνων μέχρι την 
ανανέωση της άδειας. 
 
     Επίσης με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 1 Αστυνομικής διάταξης, αριθ. 
1023/2/2-ιη (ΦΕΚ Β’ 621/6-8-1991) ορίζονται τα μέτρα για την τήρηση της 



κοινής ησυχίας και οι ώρες κοινής ησυχίας καθορίζονται κατά την θερινή 
περίοδο (1/4ου έως 30/9ου) από 15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως 07.00 και 
κατά την χειμερινή περίοδο (1/10ου έως 31/3ου) από 15.30 έως 17.30 και από 
22.00 έως 07.30. Σύμφωνα με την εν λόγω αστυνομική διάταξη η άδεια 
μουσικών οργάνων μπορεί να παραταθεί πέρα των προαναφερόμενων ωρών 
κοινής ησυχίας, ανάλογα με τη θέση του κέντρου (καφενείο,  ζαχαροπλαστείο, 
μπαρ, αναψυκτήριο κ.λ.π.) σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, 
για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστούς χώρους μέχρι της 03.00 ώρας και 
για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι της 02.00 ώρας. 
 
 
     Ο κ. Νικόλαος Μάϊνας, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Νικόλαος Μάϊνας & 
Σια Ε.Ε. κατέθεσε την αριθ. πρωτ. 4832/3-5-2011 αίτηση, επισυνάπτοντας 
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την χορήγηση άδειας λειτουργίας 
μουσικής στο κατάστημά του κυλικείο, εντός αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών 
διαδικτύου που βρίσκεται επί της οδού Δεκελείας 51, περιφερείας της 
Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας. 
 
   Επί της ανωτέρω αιτήσεως έχουμε την σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας 
Αττικής, Περιφ. Ενότητα Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών, Τμήμα 
Υγειονομικού Ελέγχου (σχετ. το αριθ. πρωτ. 5445/5/15-6-2011 έγγραφό του). 
 
    Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις και την αριθ. 64/2011 
απόφαση Δημ. Συμβουλίου προτείνουμε να χορηγηθεί άδεια τριών (3) ετών 
από λήψεως της παρούσης. 
 
    Καλούμεθα λοιπόν, μετά και το από 13/7/2011 σχετικό έγγραφο του 
Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου, με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής 
απόφασης και αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου, όπως 
αποφασίσουμε για την χορήγηση της εν λόγω αδείας και για χρονικό 
διάστημα μέχρι 13-7-2014, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την ώρα μέχρι της 
οποίας θα μπορεί να λειτουργεί το κατάστημα καθημερινά, ήτοι μέχρι της 
02.00 ώρας. 
 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.  
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν 
διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 8/2011 Πρακτικό του 
Συμβουλίου. Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, αφού έλαβε υπόψη του 
την εισήγηση της κας Προέδρου, το σχετικό φάκελο του καταστήματος και τις 
διατάξεις των άρθρων 75 παρ. ΙΙ περ. 18 και 80 παρ. 4 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), του άρθρου 83 παρ. 1β του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») και αυτές των αριθ. πρωτ. 66174/29-11-2006 και 
74572/49/29-12-2010 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 
αντιστοίχως, 

 
 
 
 



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα κυλικείο, 
εντός αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου της Νικόλαος Μάϊνας & Σια 
Ε.Ε. επί της οδού Δεκελείας 51, περιφερείας της Δημοτικής Κοινότητας Νέας 
Χαλκηδόνας, μέχρι 13/7/2014 με πρόβλεψη παράτασης ωραρίου μέχρι της 
ώρας 02.00, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  12/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου 
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
  
 
Ελένη Σούλα 
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