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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ   21
ης

 Ιανουαρίου 2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ  

                                                                                         

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης 

ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών 

«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ» , επί της οδού Αγίας Βαρβάρας 

αρ. 65. 

                

           Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 1 

 

          ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ : 7             ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 4 

 

Σήμερα την 21η Ιανουαρίου 2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση 
του έτους 2021 και συνεδρίασε δια ζώσης στο Κτίριο του Α΄ΚΑΠΗ ΔΑΦΝΗΣ  Βύρωνος 10 και Αλεξάνδρας 
20, στην ισόγεια αίθουσα της Κοινότητας Δάφνης το Συμβούλιο της Κοινότητας  Δάφνης  του Δήμου 
Δάφνης-Υμηττού κατόπιν της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 723/17-1-2022 πρόσκλησης της προέδρου της Κοινότητας 
παρόντων των κ.κ. Τοπικών Συμβούλων ως ακολούθως:     
 

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΩΝ 

1 ΚΟΛΛΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 ΣΙΓΑΝΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

4 ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΧΙ 

5 ΖΑΧΑΡΟΥ ΖΕΡΔΕΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ)  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΧΙ 

6 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΧΙ 

7 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  ΕΛΕΝΗ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΧΙ 

8 ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

10 ΡΑΝΤΟΥ  ΣΟΦΙΑ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

11 ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΤΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

 

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα μέλη, 

πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Προέδρου κας. Μαρίνας Κόλλια. Αφού   η κα. Πρόεδρος 

διαπίστωσε  απαρτία, καθόσον επί συνόλου έντεκα (11)  μελών παρίστανται ΕΠΤΑ  (7)  κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγούμενη το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην 
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ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε υπόψη το αριθμ.πρωτ. 263/7-1-2022 έγγραφο του τμήματος Οικονομικής 

Ανάπτυξης στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Σας διαβιβάζουμε σε φ/φο την με αρ. πρωτ.: 15161/30-12-2021 αίτηση του κου Βαλέριου 
Παπαθανασόπουλου, νόμιμου εκπροσώπου της «LA FAMILIA Ο.Ε.», για την χορήγηση άδειας παράτασης 
ωραρίου λειτουργίας μουσικής, στο κατάστημά της «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ», επί της οδού Αγίας Βαρβάρας 
αρ. 65, στην Δημοτική Κοινότητα Δάφνης. 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 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» 
  Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης για την χορήγηση  ή μη της αιτουμένης αδείας. 

 

                                                            Η   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ 

Αφού η κα Προέδρου ανάγνωσε το έγγραφο του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης,  εισηγήθηκε την 

χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

για δύο χρόνια, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου 

όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα με του αριθμ πρωτ. 263/7-1-2022 εγγράφου του  

Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης και της αριθμ.πρωτ.15161/2021 αίτησης του κ Βαλέριου 

Παπαθανασόπουλου, νόμιμου εκπροσώπου της «LA FAMILIA Ο.Ε.», της αριθμ. 1208684 (ver.2)/12-10-2021 

γνωστοποίησης, της από 3/1/2022 Δημοτικής Ενημερότητας οφειλών,  έχοντας υπόψη τις διατάξεις της 

παρ.3 του αρθρ.7 αριθ. οικ. 16228/2017 ΚΥΑ, των άρθρων 1 & 3 της υπ` αριθ. 3/1995 Αστυνομικής 

Διάταξης (ΦΕΚ τεύχος β` αρ. φύλλου 15/12-1-1996), του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ τ.114),  του 

άρθρου 83 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ τ. 87) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 78 του Ν. 

4182/13 (ΦΕΚ 185/10.09.2013 τεύχος Α') και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 

133/19.07.2018 τεύχος Α'), των αρθρ. 29 και αρθρ.35 παρ.2  του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/τΑ/7-12-2016), 

μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και 

 

                ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Α. Διαπιστώνει την πληρότητα των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αριθμ.πρωτ. 15161/30-

12-2021 αίτηση του κ Βαλέριου Παπαθανασόπουλου, νόμιμου εκπροσώπου της «LA FAMILIA Ο.Ε.», 

για το κατάστημά του «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ», που λειτουργεί με την αριθμ. 1208684 (ver.2)/12-10-

2021 γνωστοποίηση, η οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

          Β. Εγκρίνει την ανανέωση  άδειας παράταση ωραρίου λειτουργίας με χρήση μουσικών μέσων ή 

μουσικών οργάνων  (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 134/2011 κανονιστική απόφαση του Δ.Σ. Δάφνης – 

Υμηττού) για δύο (2) χρόνια , μετά από την αριθμ πρωτ. 15161/30-12-2021 αίτηση του κ Βαλέριου 

Παπαθανασόπουλου, νόμιμου εκπροσώπου της «LA FAMILIA Ο.Ε.» για το επί της οδού Αγίας 

Βαρβάρας αρ. 65, στην Κοινότητα Δάφνης, για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ» που 

λειτουργεί νόμιμα.    
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 Το εν λόγω κατάστημα λειτουργεί με την αριθμ. 1208684 (ver.2)/12-10-2021 γνωστοποίηση 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. 
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  

7) Η λειτουργία θα είναι σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν για τις ανάγκες περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊου (covid-19) 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στην κ. πρόεδρο. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής: 

                                                                ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
       ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ                      
                  ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                  ΣΙΓΑΝΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 
                   
                   
    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                   
      ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ  
                  ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                  ΡΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 
      ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ                  ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 


