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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 1/2011 Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
 

Αριθ. Απόφασης : 4/2011                                  
                                                          
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             
«Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δ.Σ. για την χρονική διάρκεια ισχύος αδειών μουσικών 
οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος». 
 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97) σήμερα στις 14 
του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά 
την υπ΄αριθ. 1323/1/10-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Ζαχαρία 
Χωρινού, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του 
Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Β΄. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν :      
 



ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Χωρινός Ζαχαρίας, Πρόεδρος,  2) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος, 3) 
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 4) Κανταρέλης Δημήτριος 5)  Παΐδας 
Αδαμάντιος 6) Παπακώστας Γεώργιος 7) Λαζαρίδης Πέτρος 8) Κοσκολέτος 
Σωτήριος και 9) Γκούμα Δανάη-Εύα, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
   Ουδείς. 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και εισηγούμενος το 4  θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. με  αριθ. 10551/23.02.2007 (ΦΕΚ 246/26.02.2007 τεύχος 
Β’) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», προβλέπονται τα εξής: 
 
1. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να ζητηθεί και για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο αυτού που έχει προσδιορίσει ο Δήμος ή η 
Κοινότητα. 

2. Για την ανανέωση της άδειας της παρ. 1 υποβάλλεται αίτηση στον οικείο Δήμο ή 
Κοινότητα τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της. Μέχρι την έκδοση ή μη της 
πράξης ανανέωσης τεκμαίρεται ότι η χρήση μουσικών οργάνων είναι νόμιμη. 

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε άλλο 
πρόσωπο, πέρα από την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
αυτού, είναι δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας μουσικών 
οργάνων καθώς και της άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου χωρίς την τήρηση 
της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας. 
 

Με βάση τα ανωτέρω κάθε Δήμος μπορεί να εκδώσει τοπική κανονιστική απόφαση, 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 79 του Δημοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/2006), ορίζοντας τη χρονική διάρκεια ισχύος μουσικών οργάνων. 
Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια, ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να 
προσκομίσει έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης από τον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, όπως άλλωστε ρητά ορίζεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 2121/1993. 
Στην περίπτωση που η χρονική διάρκεια της άδεις λειτουργίας μουσικών οργάνων 
είναι μεγαλύτερη από την άδεια εκτέλεσης που χορηγεί ο αρμόδιος οργανισμός 
διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια το 
εξής: «Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την 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 στην 
υπηρεσία μας, πριν την λήξη της ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη 
άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής». 
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον οδηγό καταστημάτων που έχει εκδώσει 
το Υπουργείο Εσωτερικών τον Οκτώβριο του έτους 2007, κάθε φορά που 



ανανεώνεται η άδεια μουσικής απαιτείται η γνωμοδότηση της υγειονομικής 
Υπηρεσίας. 
Για την χορήγηση της άδειας μουσικών οργάνων, απαιτείται να καταβληθεί υπέρ του 
Δήμου παράβολο, το οποίο σύμφωνα με την αριθ. 61167/17-12-2007 ΚΥΑ, έχει 
καθοριστεί σε 75,00 € για τις άδειες ενός (1) έτους, σε 150,00 € για τις άδειες έως 
τριών (3) ετών και σε 300,00 € για τις άδεις άνω των τριών ετών.  
 
   Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε να εισηγηθείτε προς το Δημοτικό μας 
Συμβούλιο την λήψη απόφασης, στην οποία να ορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος 
της άδειας Μουσικών Οργάνων στα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σε 
τρία (3) έτη. 
 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται 
στο αριθ. 1/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την 
Ε.Π.Ζ.  να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του 
άρθρου 73 παρ. 1Β v του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 
(Δ.Κώδικας) και τις λοιπές αναφερόμενες στην εισήγηση διατάξεις, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης, στην οποία να ορίζεται 
η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας Μουσικών Οργάνων που χορηγείται στα 
καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν στην περιφέρεια του 
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος σε τρία (3) έτη. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  4/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΩΡΙΝΟΣ 
 

 
 

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