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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 – 12 – 2017
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Της πράξης με αριθμό 342 που αφορά τη λήψη απόφασης για την έκδοση
τοπικής κανονιστικής σχετικά με τις άδειες παράτασης ωραρίου μουσικής ή
μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που
δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, (από
αναβολή).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΛΩΡΑ ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΑΚΗΣ), ΑΜΠΑΤΖΗ ΛΗΔΑ, ΒΕΡΑ ΛΥΔΙΑ,
ΒΕΡΓΟΥ ΗΡΑ - ΛΑΡΙΣΑ, ΓΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ), ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
ΠΑΥΛΑΤΟΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ, ΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
(ΧΑΡΟΥΛΑ)

Οι Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αρ. πρωτ. 358311/4-12-17
πρόσκληση.
Απόντες είναι οι κ. κ. Σύμβουλοι Αμπατζή Λ., Δεκαβάλλας Κ., Λαζαρίδου Α.
Οι Σύμβουλοι κ. κ. Βέρα Λ., Χατζηνικολάου Χ. απεχώρησαν στην 341 ΑΚΣ.
Οι Σύμβουλοι κ. κ. Βέργου Λ., Παυλάτος Ε. απεχώρησαν στην 340 ΑΚΣ.
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-2ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται το 11ο θέμα από την ημερήσια διάταξη που αφορά την
για την έκδοση τοπικής κανονιστικής σχετικά με τις άδειες παράτασης ωραρίου
μουσικής ή μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που
δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, (από
αναβολή).
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Το άρθρο 79 παρ. 1 γ΄ του Ν. 3463/2006 περί αρμοδιότητας της Δημοτικής
Κοινότητας σχετικά με την έκδοση τοπικών κανονιστικών πράξεων.
2. Το άρθρο 83 παρ. 2 η΄ του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων
των Δημοτικών Κοινοτήτων.
3. Το Ν. 4442/2016 Κεφάλαιο Ζ΄ περί απλούστευσης του πλαισίου λειτουργίας
ΚΥΕ/ Θεάτρων – Κινηματογράφων.
4. Το ΠΔ 180/79 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα περί των όρων
λειτουργίας καταστημάτων πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων
διασκέδασης.
5. Την υπ’ αριθμ. 3/1996 άρθρο 3 Αστυνομική Διάταξη περί των μέτρων για την
τήρηση κοινής ησυχίας.
6. Την με αριθμ. Α5/3010/1985 Υγειονομική Διάταξη περί των μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας από θορύβους μουσικής όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
7. Την με αριθμ. 15/2013 Κανονιστική του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αθηναίων.
8. Την με αριθμ. 16228/18.05.2017 ΚΥΑ περί απλούστευσης και
προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας
ΚΥΕ – Θεάτρων – Κινηματογράφων)
9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 351103/28-11-2017 του συλλόγου ¨Κίνηση Πολιτών
Κολωνακίου¨.
10.Τη συζήτηση του θέματος με αρ. εκθέματος 13 στην 22η συνεδρίαση του
Συμβουλίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.
11.Τη συζήτηση μεταξύ των μελών σύμφωνα με τα πρακτικά.
12.Την ψηφοφορία που ακολούθησε μεταξύ των μελών.

Εκδίδει την παρούσα τοπική κανονιστική απόφαση που αφορά τον
περιορισμό του ωραρίου παρατάσεως της χρήσεως και μεταδόσεως μουσικής και
μουσικών οργάνων στην περιοχή του Κολωνακίου. Η παρούσα τοπική
Κανονιστική πράξη αποσκοπεί στη ρύθμιση κατά τρόπο γενικό, ισότιμο, ενιαίο
και ομοιόμορφο για όλους τους επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εν λόγω περιοχή, αλλά και στην προστασία
της δημόσιας υγείας και της κοινής ησυχίας των διαβιούντων κατοίκων και
περιοίκων.
Επειδή δυνάμει του άρθρου 79 παρ. 1 στοιχείο γ΄ του Ν. 3463/2006 η Δημοτική
Κοινότητα δύναται να εκδίδει τοπική κανονιστική απόφαση στο πλαίσιο της
κείμενης νομοθεσίας με την οποία θέτει κανόνες μεταξύ άλλων ….α… α2 για την
προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες …. γ
προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα
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που λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες
τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.
Επειδή δυνάμει του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διατάξεως 3/1996 περί μέτρων
για την τήρηση της κοινής ησυχίας οι ώρες της νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται
κατά την χειμερινή περίοδο από τις 22.00 έως και τις 07.30π.μ. και κατά τη θερινή
από 23.00 έως και 07.00 π.μ. .
Επειδή η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Επειδή κατά τις ώρες νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται μεταξύ άλλων η
λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή
τηλεόρασης, οι φωνασκίες και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικίες και
σε άλλους ιδιωτικούς χώρους.
Επειδή οι άδειες Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ή οι Δηλώσεις
Γνωστοποίησης Μετάδοσης Μουσικής του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 σε
συνδυασμό με το άρθρο 1 της 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης δίδουν την
δυνατότητα στον αιτούντα την ως άνω άδεια, μετάδοσης μουσικής και χρήσης
μουσικών οργάνων μέχρι τις 22.00 κατά τη χειμερινή περίοδο κα μέχρι τις 23.00
κατά τη θερινή περίοδο.
Επειδή το ωράριο αυτό δύναται να παρατείνεται κατά την διακριτική ευχέρεια και
όχι κατά δέσμια αρμοδιότητα της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου κατ’ εξαίρεση
και υπό την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων το
ανώτατο μέχρι τις 03.00 για τα ΚΥΕ που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και έως τις
02.00 για όσα λειτουργούν σε ανοικτό χώρο.
Επειδή η περιοχή του Κολωνακίου αποτελεί μία περιοχή κατοικίας η χρήση της
οποίας παραβλάπτεται από τη χρήση της μουσικής κατά τις πρώτες πρωινές
ώρες, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των κατοίκων, περίοικων και
διαβιούντων στην εν λόγω γειτονιά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τον περιορισμό του ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων και μετάδοσης
μουσικής έως τις 12.00μ.μ. τις καθημερινές και έως 01.00π.μ. τις Παρασκευές, τα
Σάββατα και τις παραμονές αργιών στην περιοχή που περικλείεται από τις
κατωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενες οδούς.
Σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που διατηρεί και εκμεταλλεύεται ή πρόκειται
να λειτουργήσει στο εξής κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80
του Ν. 3463/2006 στην περιοχή της 1ης Δημοτικής Κοινότητας που περικλείεται
από τις οδούς Ιπποκράτους από το ύψος της οδού Σκουφά → Σκουφά →
Ομήρου → Ακαδημίας → Βασιλίσσης Σοφίας → Μαρασλή → Αριστίππου →
Κλεομένους → Ηλ. Ρογκάκου → Χερσώνος → Οκταβίου Μερλιέ → Ιπποκράτους
και που διαθέτει άδεια χρήσης μουσικών οργάνων σε ισχύ, το Συμβούλιο της 1ης
Δημοτικής Κοινότητας δύναται με την επιφύλαξη του άρθρου της με αριθμ.
15/2013 Κανονιστικής του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, κατόπιν
αιτήσεώς του, να του χορηγεί άδεια παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων και
μετάδοσης μουσικής μέχρι τις 12.00μ.μ. τις καθημερινές και τη 01.00π.μ. τις
Παρασκευές, τα Σάββατα και τις παραμονές αργιών.
Η ισχύς της παρούσης τοπικής Κανονιστικής είναι ενιαύσια και ισχύει έως και
31.12.2018.
Η παρούσα είναι εκτελεστή από τη δημοσίευσή της.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

