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Την  Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 και από ώρα 6:45-7:45 μ.μ. συνήλθε σε 
συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Υμηττού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού ,μετά την 
με αριθ. πρωτ.:10776/30-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού αφού 
επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για 
τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο 88 Ν.3852/2010). 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε  μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της 
τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr)  σύμφωνα  με τις διατάξεις του 
Ν.4682/Α’/03-04-2020, με τον οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α’, άρθρο 10), την με 
αριθμ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 89 του 
Ν.4555/2018. 
 Παρόντες ήταν : 1)Μπινίσκος Ραφαήλ, Πρόεδρος 2)Ρεμούνδου Αντωνία, 
3)Κέσλεϋ Παύλος, 4)Βεκρής Μάρκος,5) Εγγλέζου Κυριακή, 6) Κρούσου Σάλυ-Ελισσάβετ 
και 7)Βάρσος Κωνσταντίνος. 
 Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα μέλη: 1)Καρατζά Ελένη, 2)Νάτση Ζωή 
‘Όλγα, 3) Βογιατζής Ηρακλής-Αλέξανδρος και 4)Πάσχου Αργυρώ. 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11)  μελών 
παρίστανται οι επτά (7) αρχίζει η συνεδρίαση. 
       Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 
μελών της Κοινότητας  Υμηττού  το με αριθμ.πρωτ.10667/29-09-2021 εισηγητικό 
σημείωμα της Δ/νσης Οικον.Υπηρεσιών &  Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, στο 
οποίο αναφέρονται τα εξής : 
«Σας διαβιβάζουμε σε φ/φο την υπ΄αριθ. 10635/28-09-2021 αίτηση του κου Γκούμα 
Γεώργιου του Δημητρίου, για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας 
μουσικής, στο κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ», επί της οδού Πλ. Υμηττού αρ.16 & 
Κωνσταντινουπόλεως 2, στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, που λειτουργεί με την υπ΄ 
αριθ. 1037706 (ver.1)/19-12-2017 γνωστοποίηση. 
Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση 
προηγούμενης άδειας και χωρίς να απαιτείται πρόσθετο παράβολο (άρθ. 29 & άρθ.35 
παρ.2 του Ν.4442/2016 &  (ΦΕΚ 230/τ.α΄/7-12-16), ενώ για την χορήγηση της άδειας 
παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στον Δήμο με μόνη 
προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο 
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δικαιολογητικό (παρ.3 του άρθ. 7 της Αριθ.οικ.16228/2017 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ1723/τ.β΄/18-05-2017). 
Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του του άρθρου 80 του Ν.3463/2006, της παρ.1 εδ.β΄ του άρθρου 83 του 
Ν.3852/2010, των άρθρων 1 & 3 της υπ` αριθ. 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης (ΦΕΚ 
15/12-1-1996 τ.β`), της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.4442/2016 και της παρ.3 του άρθρου 7 
της Αριθ.οικ.16228/18-05-2017 ΚΥΑ». 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Υμηττού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού , μετά από 
διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του  τα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου 
καθώς και 

1. Το με αριθμ.πρωτ.:10667/29-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικον.Υπηρεσιών &  
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου. 

2. Την με αριθμ.πρωτ.:10635/28-09-2021  αίτηση του κου Γκούμα Γεωργίου. 
3. Την αριθμ. 134/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης – 

Υμηττού 
4. Την από 29/09/2021 Δημοτική Ενημερότητα Οφειλών. 
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 & 3 της υπ` αριθ. 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης (ΦΕΚ 

τεύχος β` αρ. φύλλου 15/12-1-1996),   
6. Τις διατάξεις του αρ. 80 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α) καθώς και του αρ.83 παρ.1 

του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') 
7. Το άρθρο 29, παρ.3 του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/τΑ/7-12-2016), και το άρθρο 7, 

παρ.3 της Αριθμ.οικ.16228/18-05-2017 ΚΥΑ 
μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά 
σκέφθηκε και    

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Α)ΟΜΟΦΩΝΑ 
Διαπιστώνει την πληρότητα των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την 

αριθμ.πρωτ. 10635/28-09-2021 αίτηση ,  μετά των νόμιμων δικαιολογητικών, του κου 
Γκούμα Γεωργίου του Δημητρίου , για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» επί της 
οδού Κωνσταντινουπόλεως 2 στον Υμηττό, η οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ισχύουσας Νομοθεσίας. 
      Β)ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με ψήφους 6 έναντι 1 αρνητικής ψήφου της κας Εγγλέζου 
Κυριακής  
  Εγκρίνει την χορήγηση  άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας σύμφωνα με 
την υπ΄ αριθμ. 134/2011 κανονιστική απόφαση του Δ.Σ. Δάφνης – Υμηττού για δύο (2) 
χρόνια, μετά από την αριθμ πρωτ. 10635/28-09-2021 αίτηση του κου Γκούμα Γεωργίου 
του Δημητρίου για το επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 2 στον Υμηττό, κατάστημά του, 
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» που λειτουργεί νόμιμα.   
     Το εν λόγω κατάστημα λειτουργεί με την υπ’αριθμ.1037706(ver.1)/19-12-2017 
γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Αρ. Υφιστάμενης Άδειας: 
353/14-11-2014) ως ακολούθως:  
1) Καθημερινά  μέχρι την 02:00 πρωινή, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η 
ησυχία των περιοίκων.  
2) Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας, όπως 
αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα Αστυνομική Διάταξη. 
3) Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι με ενισχυτή και ηχεία μικρής  ισχύς, και θα 
λειτουργεί με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα ( αθόρυβο) 
σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται 
ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο. 
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4)  Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 
80db(A).  
5) Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής 
μουσικής έξω από το κατάστημα.  
6) Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την 
αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 
3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. 
 

 Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν. 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΡΑΦΑΗΛ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                               ΑΝΤΩΝΙΑ ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ 

               ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΣΛΕΫ 

           Υμηττός 07-10-2021                      ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΚΡΗΣ 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΓΓΛΕΖΟΥ 

                                                      ΣΑΛΥ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΡΟΥΣΟΥ 

                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΟΣ 

           ΡΑΦΑΗΛ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 
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