
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Αρ. Αποφ. 431/2016       Συνεδρίαση 19η 
 
ΘΕΜΑ 3Ο : Επί της 62/2016 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων 
όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δήμου Κηφισιάς. 
 
Στην Κηφισιά σήμερα, την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2016, ημέρα 
Τετάρτη  και ώρα 19.30μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα «Β. 
Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου), μετά από έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου του, που έγινε κατά τους ορισμούς των άρθρων 95 του 
N.3463/2006 (Νέου Kώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)  και  67 του Ν. 
3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο 
μέσο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Κηφισιάς κατά τις διατάξεις των άρθρων 92-102 του Ν. 3463/2006 και 64-71 
του Ν. 3852/2010. 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
ΜΕΛΗ: Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Α. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ, Χ. ΚΑΛΟΣ, Κ. 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ,      Κ. ΚΑΡΑΛΗ, Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ, Σ. 
ΖΑΠΑΝΤΗΣ, Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ,        Δ. ΛΙΑΝΟΣ, Δ. ΑΓΑΠΑΚΗ, Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ, Α. 
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ,                                     Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. 
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΑ,         Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ 
ΤΟΡΟ,  Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΤΣΙΑΜΑ, Γ. ΚΟΜΙΑΝΟΣ, Δ. ΜΩΡΑΚΗΣ, 
Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Β. ΒΑΡΣΟΣ, Ε. ΚΥΡΛΟΣ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ,              Α. 
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, Κ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ, Μ. ΚΕΦΑΛΑ – ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ,     Β. ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ,    
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,  Β. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,  Π. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ,    Γ. 
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ,    Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ, Α. ΜΗΛΑΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
Κ. ΠΑΣΤΡΑ - ΜΑΓΕΡ.  
 

Οι απουσιάζοντες Δ.Σ. προσκλήθηκαν νόμιμα, με την από 02-09-2016 
πρόσκληση,  που γνωστοποιήθηκε νομίμως σε αυτούς δια αποστολής και 
επιδόσεως, τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία 

ΑΔΑ: 6ΑΚΝΩΕΜ-7ΨΩ 

Κηφισιά, 9 Σεπτεμβρίου 2016 
Αρ. Πρωτ.: 39500 



συνεδρίασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 3 Ν. 3463/2006 και 67 
παρ. 4 του Ν. 3852/2010 και είναι κατά την εκφώνηση του καταλόγου οι κ.κ. 
Αυλήτης, Κασιούρας, Καλός, Ζαπάντης, Λιανός, Παπανικολόπουλος, 
Χαριτοπούλου, Τσιάμα, Κομιανός, Κορογιαννάκη, Τσαγκάρης. 

 

Οι παρόντες Δ.Σ. κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι κ.κ. Τσούλος, 
Καλός, Καραλή, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Αστερίου, Αγαπάκη, Κουρέπης, 
Παπασπύρου, Κόκκαλης, Παπαδήμα, Πατρινού - Ντέλ Τόρο, Κούτση, 
Κασιμάτη, Μωράκης, Χιωτάκης, Βάρσος, Κύρλος, Μπιτσάνης, Τσιλιγκίρης, 
Κεφαλά, Ξυπολυτάς, Παπαδόπουλος, Σπηλιωτοπούλου, Κανακάκης, Σκορδίλης, 
Καπάτσος, Μήλας, Ραυτόπουλος, Πάστρα - Μάγερ.   

 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του 
Ν. 3463/2006 επειδή επί συνόλου μελών 41 παρίστανται 30. 
 
Προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Αυλήτης, Κασιούρας, Ζαπάντης, Παπανικολόπουλος, Χαριτοπούλου, Τσιάμα, 
Κορογιαννάκη.  
 
Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 
Τσιάμα, Χιωτάκης, Βάρσος, Κύρλος, Μπιτσάνης, Τσιλιγκίρης, Κεφαλά, 
Σπηλιωτοπούλου, Καπάτσος. 
 
Εκτός αίθουσας κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος βρίσκεται ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος. 
 
Ο Δήμαρχος  προσκλήθηκε νόμιμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 
του       Ν. 3463/2006  και  67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρευρίσκεται 
στη συζήτηση του 3ου θέματος. 
 
Το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του 3ου θέματος, το οποίο περιέχει και 
η ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε νόμιμα. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγείται το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη 
του Σώματος την υπ’αρ. 62/2016 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
σχετικά με την «έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό 
ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δήμου Κηφισιάς». 
Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 73 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 
2. Την  εισήγηση  του Εντεταλμένου Συμβούλου Καταστημάτων 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κ. Παπανικολόπουλου Παντελή, περί 
έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων 



όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δήμου Κηφισιάς, η οποία 
αναφέρει επί λέξει τα εξής: 

 
ΣΧΕΔΙΟ 

«ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

 

Η πράξη αυτή καθορίζει: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: 

1. Τους όρους χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου. 

2. Τα μέτρα καθαριότητας, καθώς και προστασίας των δημοτών και του περιβάλλοντος, από 

την δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών.  
3. Τις  κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων αυτών.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: 
1. Τους όρους χορήγησης της άδειας χρήσης μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων στα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου. 

2.  Τις  κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων αυτών.  
 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

 
Σκοπός της παρούσας πράξης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η προστασία του 

ελεύθερου ανταγωνισμού, η προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων από την 

ηχορύπανση και η σαφής οριοθέτηση της νόμιμης άσκησης δραστηριοτήτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος εντός των ορίων του Δήμου Κηφισιάς. 

 
Άρθρο 3 

Διατάξεις της Παρούσας Κανονιστικής 

 
Η πράξη αυτή αποτελεί Τοπική Κανονιστική Απόφαση και εκδίδεται βάσει των διατάξεων: 

1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
3. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις». 

4. Του Π.Δ/τος 180/79 (ΦΕΚ 46 Α΄/10-3-1979) «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων 
πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
5. Του Α.Ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273 Α΄/4-6-1940) «Περί υγειονομικών διατάξεων» 

5. Της Α.Δ. 3/96 (ΦΕΚ 15 Β΄/12-1-1996) «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας». 

6. Του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, 
κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». 

7. Της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 (ΦΕΚ 3106 Β΄/9-12-2013) ΚΥΑ, «Απλούστευση των 
διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου». 

8. Της υπ’ αριθμ. 61167 (ΦΕΚ 2438 Β΄/17-12-2007) ΚΥΑ, «Καθορισμός ύψους παραβόλου 
έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος». 



9. Της υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718 Β΄/8-10-2012) Υγειονομικής Διάταξης, 

«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και 
άλλες διατάξεις». 

10. Της υπ’ αριθ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593 Β΄/2-10-1985) Υγειονομικής Διάταξης «Μέτρα 
προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θόρυβο της μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και 

λοιπών καταστημάτων με χρήση μουσικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Της υπ’ αριθμ. 19421/24-6-2016 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 
12. Του Π.Δ/τος  (ΦΕΚ 1035 Δ΄/16-10-1987) «Χαρακτηρισμός τμήματος του Δήμου Κηφισιάς 

(Ν. Αττικής) ως παραδοσιακού, αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης και 
καθορισμός ειδικών χρήσεων γης του παραδοσιακού τμήματος του ρυμοτομικού σχεδίου 

Κηφισιάς». 
13. Του Π.Δ/τος  (ΦΕΚ 517 Δ΄/21-9-1990) «Τροποποίηση κα συμπλήρωση Προεδρικών 

Διαταγμάτων». 

14. Του υπ’ αριθμ. Γ. 65822/1994 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 837 Δ΄/10-8-1994) «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση Προεδρικού Διατάγματος».  

15. Κάθε άλλης με το αντικείμενο σχετικής διάταξης. 
 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Άρθρο 4 
Ορισμός 

Έννοια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  (Κ.Υ.Ε.) 

 
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/ και 

διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων 
ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή 

εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, 

εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στις ισχύουσες διατάξεις. 

 
Άρθρο 5 

Γενικοί κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας 

 
1. Στο σύνολο των τριών (3) δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Κηφισιάς δύναται η 

δυνατότητα μη χορήγησης νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος των κάτωθι κατηγοριών:   

i. Επιχειρήσεις αναψυχής: κέντρα διασκεδάσεως, μπαρ, open bar, καφετέριες, κλπ.  

ii. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης: αναψυκτήρια, εστιατόρια, σνακ μπαρ, οβελιστήρια, κλπ., 

εφόσον η αίτηση αφορά ακίνητο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατ’ 
ευθεία γραμμή μετρούμενη, από κλινικές, νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας, παιδικούς σταθμούς, 

νηπιαγωγεία, σχολεία, ορφανοτροφεία κ.ά. (Π.Δ. 180/1979 (ΦΕΚ 46 Α΄/10-03-1979). Τα 

υπάρχοντα Κ.Υ.Ε. που λειτουργούν μέχρι τώρα σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) 
μέτρων, εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως. 

2. Καθορίζεται ο όρος υπερσυγκέντρωση (κορεσμός) καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως εξής:                                                                                                    

α. Σε περιοχές όπου σε ένα Ο.Τ. λειτουργούν πάνω από δέκα (10) καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος των κάτωθι κατηγοριών:                                                                              

i. Επιχειρήσεις αναψυχής: κέντρα διασκεδάσεως, μπαρ, open bar, καφετέριες, κλπ.             

ii. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης: αναψυκτήρια, εστιατόρια, σνακ μπαρ, οβελιστήρια, κλπ. 



β. Σε περιοχές όπου σε ένα Ο.Τ. λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

συνολικής δυναμικότητας πάνω από χίλια (1000) εξυπηρετούμενα άτομα. 

Τα στοιχεία ανά Ο.Τ. (αριθμός αδειών Κ.Υ.Ε. και αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων) θα 

διαβιβάζονται από το αρμόδιο γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος της εκάστοτε Δημοτικής Ενότητας του Δήμου, προς το αρμόδιο Συμβούλιο 

της Δημοτικής Κοινότητας. 
Το Συμβούλιο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας, θα χαρακτηρίζει με ειδικά αιτιολογημένη 

απόφαση, το Ο.Τ. ως κορεσμένο. 
 

Άρθρο 6 

Ειδικοί κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας ανά κατηγορίες περιοχών 
 

Για τη χορήγηση νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος στον Δήμο Κηφισιάς, καθορίζονται ειδικότεροι περιορισμοί: 

1. Κεντρικές περιοχές χαρακτηρισμένες πολεοδομικά ως «πολεοδομικό κέντρο» και ως 
«γενική κατοικία» των οποίων οι χρήσεις γης προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 και 3 

αντίστοιχα, του από 23-2-1987 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166 Δ΄), όπου η κατοικία δεν αποτελεί την 
κύρια χρήση.     

Η ελάχιστη απόσταση όμως με γειτονικά Ο.Τ. χαρακτηρισμένα πολεοδομικά ως «αμιγή 
κατοικία», έχει επιφέρει την οικιστική υποβάθμιση και σταδιακή μείωση των μονίμων 

κατοίκων, στις οποίες πρέπει να προωθηθούν δράσεις για την ενίσχυση της κατοικίας και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στις περιοχές αυτές: 

Α. Δύναται η μη χορήγηση νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σε: 
i) Επιχειρήσεις αναψυχής: κέντρα διασκεδάσεως, μπαρ, open bar, καφετέριες, κλπ.   

ii) Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης: αναψυκτήρια, εστιατόρια, σνακ μπαρ, οβελιστήρια, 
κλπ.,    σε Ο.Τ. που καθορίζονται ως κορεσμένα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Συμβουλίου της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας.  

Β. Δεν επιτρέπεται η χρήση δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων 

χώρων πρασίνου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
από άλλη Τοπική Κανονιστική Απόφαση για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, 

όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, άλλως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από αυτήν κυρώσεις. 

2.  Στην περιοχή του παραδοσιακού κέντρου Κηφισιάς με τις περιεχόμενες σε αυτό ζώνες Ι, 

ΙΙ,  ΙΙΙ. Στην περιοχή αυτή: 

Α. Δύναται η χορήγηση νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος κατ’ εφαρμογή των Π.Δ/των: 

i) Του Π.Δ/τος  (ΦΕΚ 1035 Δ΄/16-10-1987), 
ii) του Π.Δ/τος  (ΦΕΚ 517 Δ΄/21-9-1990), 

iii) το υπ’ αριθμ. Γ. 65822/1994 Π.Δ. (ΦΕΚ 837 Δ΄/10-8-1994), 
με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς. 

 
Β. Δεν επιτρέπεται η χρήση δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων 

χώρων πρασίνου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

από άλλη Τοπική Κανονιστική Απόφαση (Κανονισμό) χρήσης κοινοχρήστων χώρων του 
Δήμου, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, άλλως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από αυτήν 

κυρώσεις. 

3. Για την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος καθώς και 

την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, η ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων σε ανοιχτό ιδιωτικό χώρο (πρασιά), θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με 

τον Κανονισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.  



 

 
Άρθρο 7 

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 
 

Για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο 

ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς το αρμόδιο γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος της εκάστοτε Δημοτικής Ενότητας του Δήμου. 

Το αρμόδιο Συμβούλιο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας καλείται να αποφασίσει για τη 
χορήγηση ή μη προέγκρισης σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της 

αιτήσεως λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:  
1) Την πληρότητα του φακέλου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

2) Τη βεβαίωση χρήσης γης του Ο.Τ. όπου βρίσκεται το ακίνητο που στεγάζει την 

επιχείρηση, από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης. 
Άλλου είδους βεβαιώσεις (π.χ. βασισμένες στην οικοδομική άδεια του κτηρίου) δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη. 
3) Για την περιοχή του παραδοσιακού κέντρου Κηφισιάς, την απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς. 

4) Την ανάγκη προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος 
καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά 

ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  
5) Τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στην παρούσα τοπική 

κανονιστική απόφαση.      

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει 

χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση 
σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.  

Η προθεσμία αρχίζει την επομένη της ημέρας όπου έγινε το γεγονός που αποτελεί την 
αφετηρία της. (άρθρο 241 ΑΚ)                                                                                                                 

Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και αν είναι κατά το νόμο 
εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη. (άρθρο 242 ΑΚ)                                 

Η χορηγηθείσα κατά τα ανωτέρω προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ισχύει για τρεις μήνες από τη χορήγησή της, με δυνατότητα παράτασης για 

δύο ακόμη μήνες (ήτοι ανώτατο όριο ισχύος 5 μήνες), κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης του 
ενδιαφερομένου στο Δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση παύει να ισχύει και 

ανακαλείται αυτοδικαίως. 

 
Η προέγκριση δε συνιστά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και δεν επιτρέπει την έναρξη 

λειτουργίας του καταστήματος.  
 

Άρθρο 8 
Μη διεκπεραίωση της υπόθεσης εντός της προθεσμίας 

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 και 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν.2690/99: 
«Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, 

γνωστοποιούνται εγγράφως στον αιτούντα:  
α) Οι λόγοι της καθυστέρησης,  

β) ο υπάλληλος που έχει αναλάβει την υπόθεση και ο αριθμός τηλεφώνου του, για την 

παροχή πληροφοριών και  
γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.  

2. Αν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης 
παραγράφου, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον ενδιαφερόμενο:  

α) Τους λόγους της καθυστέρησης,  
β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την 

παροχή πληροφοριών,  
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γ) τα δικαιολογητικά που τυχόν λείπουν, καθώς και  

δ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. 
 

Άρθρο 9 
Λόγοι αρνήσεως 

 

Το αρμόδιο Συμβούλιο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας όταν πρόκειται να εξετάσει νέες 
αιτήσεις για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος, στοιχειοθετεί την άρνησή του, εφόσον δεν 

συντρέχουν μία ή περισσότερες περιπτώσεις του άρθρου 7, με ειδική, σαφή και επαρκή 
αιτιολογία. 

 
Άρθρο 10 

Ανάκληση της προέγκρισης 

 
1. Η χορηγηθείσα προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ισχύει για 

τρεις μήνες από τη χορήγησή της, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες (ήτοι 
ανώτατο όριο ισχύος πέντε μήνες), κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης του ενδιαφερομένου 

στο Δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση παύει να ισχύει και ανακαλείται 

αυτοδικαίως. 
 

2. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη 
του καταστήματος, κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και η 

τυχόν χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.  
 

 Άρθρο 11 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  
 

α) Κάθε επιχειρηματίας που έχει στο όνομα και στην επωνυμία του (φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο), στην ευθύνη και στην εκμετάλλευση του, τη λειτουργία και τη διεύθυνση ενός 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μίας επιχείρησης, που ανήκει στα πλαίσια των  

αρμοδιοτήτων του Δήμου, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει σχετική αίτηση, να λαμβάνει και 
να εφοδιάζεται από τον Δήμο, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για την/τις δραστηριότητα/τες 

στο κατάστημα ή την επιχείρησή του. 
β) Η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος αποτελεί  

ατομική Διοικητική Πράξη της Διοίκησης του Δήμου. Στο στέλεχος της αδείας, η 

αδειοδοτούσα αρχή αναγράφει την κατηγορία ή τις κατηγορίες, την υποκατηγορία της 
επιχείρησης και σε παρένθεση τις δραστηριότητες της επιχείρησης σύμφωνα με τη 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.  
γ) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται αφότου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με την 

επιστροφή του φακέλου από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπου και ελέγχθηκε, στον Δήμο και 
εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.  

δ) Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας είναι ο Δήμαρχος. Δεν απαιτείται 

προηγούμενη απόφαση άλλου οργάνου.  
ε) Η άδεια είναι αορίστου χρόνου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις, 

διατηρείται σε καλή κατάσταση και πρέπει να είναι αναρτημένη σε εμφανές σημείο. 
 

Αν παρέλθει άπρακτη η εκ του νόμου προθεσμία, λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί. Ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το 
Δήμο.  

Η προθεσμία αρχίζει την επομένη της ημέρας όπου έγινε το γεγονός που αποτελεί την 
αφετηρία της.(άρθρο 241 ΑΚ)                                                                                                                

Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και αν είναι κατά το νόμο 
εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη. (άρθρο 242 ΑΚ)                                 

Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και  

λειτουργίας. 
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Άρθρο 12 
Προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

 
1. Αίτηση ενδιαφερόμενου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το αρμόδιο γραφείο έκδοσης 

αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της εκάστοτε Δημοτικής Ενότητας του 

Δήμου, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης 
για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στον Δήμο. 

2.  Πληρότητα φακέλου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
3. Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας. 

4. Βεβαίωση άσκησης επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου από την αρμόδια δημόσια 

οικονομική υπηρεσία. 
5. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, για μη ύπαρξη βεβαιωμένων, 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και διακανονισμού 
καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το άρθρο 285 του Ν.3463/2006 

του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Από την βεβαίωση θα προκύπτει ότι, οι δόσεις 
προηγούμενου διακανονισμού (εφόσον υπάρχει) εξυπηρετούνται κανονικά.  

 

Άρθρο 13 
Λόγοι αρνήσεως 

Ανεξάρτητα από το αν η προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας 
είναι θετική ή αρνητική, δεσμεύει τον Δήμο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος: 

-  επί αρνητικής γνωμοδότησης: να απορρίψει την αίτηση χορήγησης. 

- επί θετικής γνωμοδότησης: να απορρίψει την αίτηση μόνο εάν παραβιάζονται άλλοι μη 

υγειονομικοί κανόνες. 
 

 
 

 

 
Άρθρο 14 

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
 

1. Υγειονομικές παραβάσεις. 
Σε περιπτώσεις μεταφοράς/ επέκτασης/ αλλαγής κατηγορίας/ ουσιώδους τροποποίησης των 

υγειονομικών όρων λειτουργίας ενός καταστήματος, το οποίο να βεβαιώνεται από την 

αρμόδια υγειονομική υπηρεσία. 
Σε όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων υγειονομικών όρων λειτουργίας, η ανάκληση της άδειας 

γίνεται πάντα με εισήγηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, η οποία είναι δεσμευτική 
για τον Δήμο. 

2. Πολεοδομικές παραβάσεις. 

Σε περιπτώσεις πολεοδομικών παραβάσεων, οι οποίες βεβαιώνονται με σχετική πράξη του 
αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου. 

Ο Δήμος οφείλει κατά δέσμια αρμοδιότητα να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας και να 
διατάξει το κλείσιμο (σφράγιση) του καταστήματος. 

3. Καθορισμός ή αλλαγή χρήσεων γης. 

4. Απειλή της δημόσιας υγείας. 
Όταν κατά τον επίσημο έλεγχο διαπιστώνεται ότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία 

και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, η αρμόδια αρχή που 
διενήργησε τον έλεγχο αποφασίζει άμεσα την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της 

εγκατάστασης, όπου εντοπίζεται ο κίνδυνος. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, κοινοποιείται 
αυθημερόν στην επιχείρηση και διαβιβάζεται στη συνέχεια στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή 

για την αναστολή, μερική ή ολική της λειτουργίας ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της 

εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής που 
διενήργησε τον έλεγχο.      



5. Ανάκληση πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 

6. Σε περίπτωση μη εξόφλησης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών ή όταν δεν 
εξυπηρετούνται κανονικά οι δόσεις προηγούμενου διακανονισμού (εφόσον υπάρχει).  

7. Σε περίπτωση παραβίασης της απόφασης προσωρινής σφράγισης ή προσωρινής 
ανάκλησης της αδείας λειτουργίας θέτοντας το κατάστημα σε λειτουργία, ανακαλείται 

οριστικά η άδεια λειτουργίας.                        

8. Καταδίκη για εγκλήματα της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 180/1979. 
Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης κατόχου άδειας λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως ή 

καταστήματος που αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 180/79, ανακαλείται 
οριστικά η άδεια λειτουργίας.                        

9. Τρεις αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης και νέα παράβαση. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για την οριστική αφαίρεση ή 

μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., για κάθε παράβαση που βεβαιώνεται εντός 

έτους από την εκτέλεση της τρίτης προσωρινής αφαίρεσης της άδειας και μετά. 
 

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παύει να ισχύει και ανακαλείται αυτοδίκαια στις κάτωθι 
περιπτώσεις: 

1. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας κάνει διακοπή στην εφορία συνεπώς δεν είναι 

πλέον επιτηδευματίας. 
2. Σε περίπτωση που η λειτουργία του καταστήματος έχει διακοπεί πάνω από ένα έτος, 

(εξαιρούνται οι λόγοι ανωτέρας βίας) η άδεια λειτουργίας παύει να ισχύει. 
 

Άρθρο 15 
Κυρώσεις 

 

Σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), με την παρούσα 
κανονιστική θεσπίζεται η επιβολή προστίμων κατά των παραβατών εκείνων που δεν τηρούν 

τους όρους των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
που ο Δήμος τους χορήγησε, όσο και εκείνων των ιδιοκτητών καταστημάτων, που 

λειτουργούν χωρίς άδεια του Δήμου, ως εξής: 

Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας καταστήματος χωρίς την σχετική αδεία ίδρυσης και 
λειτουργίας, εκτός από τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις (αυτεπάγγελτη σφράγιση 

του καταστήματος), επιβάλλεται με Απόφαση Δημάρχου πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) έως 
δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) ανάλογα με το είδος, την θέση και την επιφάνεια του 

καταστήματος.  

 
 

Άρθρο 16 
Εκθέσεις επιβολής προστίμων 

 
Οι εκθέσεις επιβολής προστίμων που αναφέρονται στο άρθρο 15, θα διαβιβάζονται (μετά την 

παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ένστασης) στο Τμήμα Εσόδων, Φόρων, Τελών, 

Δικαιωμάτων, Παραβόλων, Προστίμων κλπ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με απόφαση 
Δημάρχου. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Άρθρο 17 

Άδεια χρήσης μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων 
 

1.α) Κάθε επιχειρηματίας που έχει στο όνομα και στην επωνυμία του (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο), στην ευθύνη και στην εκμετάλλευση του, τη λειτουργία και τη διεύθυνση ενός 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μίας επιχείρησης, που ανήκει στα πλαίσια των  

αρμοδιοτήτων του Δήμου και που χρησιμοποιεί – εκτελεί – παρουσιάζει ή εκμεταλλεύεται, 



δημόσια τα μουσικά έργα και την μουσική (ελληνική και ξένη) εντός των χώρων λειτουργίας 

του καταστήματος ή της επιχείρησής του, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει σχετική αίτηση, 
να λαμβάνει και να εφοδιάζεται από τον Δήμο, άδεια για την χρήση της μουσικής στο 

κατάστημα ή την επιχείρησή του. 
β) Η εν λόγω άδεια χρήσης μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων που εκδίδει και χορηγεί ο 

Δήμος Κηφισιάς μέσω των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, αποτελεί Διοικητική 

Πράξη της Διοίκησης του Δήμου, κατ’ εφαρμογή της αρμοδιότητας του άρθρου 73 και υπό 
την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010. 

γ) Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που 
καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία.  

Εφόσον δηλωθεί η χρήση μουσικών οργάνων, θα αναγράφεται στο στέλεχος της άδειας, ο  
αριθμός των μουσικών οργάνων, καθώς και η θέση τοποθέτησης αυτών. 

δ) Όλες οι Δημοτικές Διοικητικές άδειες χρήσης μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων θα 

εκδίδονται από τον Δήμο και θα χορηγούνται στους επιχειρηματίες – χρήστες της μουσικής, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης της 

παρούσας τοπικής κανονιστικής πράξης – απόφασης. 
ε) Η άδεια χρήσης μουσικής είναι αορίστου διάρκειας, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί 

μικρότερη διάρκεια. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, θεωρείται ότι η άδεια χρήσης μουσικής 
έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση 
σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.  

Η προθεσμία αρχίζει την επομένη της ημέρας όπου έγινε το γεγονός που αποτελεί την 
αφετηρία της. (άρθρο 241 ΑΚ)                                                                                                                 

Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και αν είναι κατά το νόμο 
εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη. (άρθρο 242 ΑΚ)                                 

2.  Για ποια καταστήματα απαιτείται άδεια μουσικής: 

Οι επιχειρήσεις αναψυχής και οι επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών 
ποτών δύνανται να κάνουν χρήση μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων. 

Τέτοιες επιχειρήσεις είναι τα καφενεία, καφετέριες, μπαρ, κυλικεία, αναψυκτήρια, 

ζαχαροπλαστεία, σνακ μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι 
εκδηλώσεων κ.ά. 

Δεν υποχρεούνται στην απόκτηση της ως άνω άδειας τα κέντρα διασκέδασης, διότι 

εμπεριέχεται εξ’ ορισμού στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. 

Δεν απαιτείται άδεια χρήσης μουσικής, για χρήση ραδιοφώνου και τηλεόρασης, (ΥΠ.ΕΣ. 

19819/27.05.2014). 

3. Προϋποθέσεις – απαιτούμενα δικαιολογητικά  για χορήγηση άδειας χρήσης 

μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων: 
 

α) Αίτηση ενδιαφερομένου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το αρμόδιο γραφείο έκδοσης 

αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της εκάστοτε Δημοτικής Ενότητας του 
Δήμου. 

β) Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος. 
γ) Παράβολο αξίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.: οικ. 61167/17-12-2007 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ 2438 Β΄).  
δ) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων. 

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίζει την άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από τους 

οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης «ΑΕΠΙ» και «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», θα πρέπει να 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι η μουσική που χρησιμοποιεί στο 

κατάστημά του ανήκει σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη 
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διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και 

ιδίως στην «ΑΕΠΙ» και «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ». (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 56394/39813/18-9-
2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) 

ε) Για χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία 
αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των 

ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από 

κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μέγιστη Α- 
ηχοστάθμη 80db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την 

Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/1985 (ΦΕΚ Β΄593), όπως ισχύει.  
στ) Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, για μη ύπαρξη βεβαιωμένων, 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και διακανονισμού 
καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το άρθρο 285 του Ν.3463/2006 

του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Από την βεβαίωση θα προκύπτει ότι, οι δόσεις 

προηγούμενου διακανονισμού (εφόσον υπάρχει) εξυπηρετούνται κανονικά.  
ζ) Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας. 

η) Απόφαση του Συμβουλίου της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας. 

Το αίτημα για τη χορήγηση άδειας μουσικής υποβάλλεται:                                                      

- είτε μαζί με την υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας.                                                                                        

- είτε οποτεδήποτε μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και ίδρυσης του 
καταστήματος.  

4. Τρόποι και μέσα χρήσης εκτέλεσης της μουσικής: 
 

Η χρήση – εκτέλεση – παρουσίαση – εκμετάλλευση των μουσικών έργων, στους 
προαναφερόμενους χώρους γίνεται συνήθως: 

α) είτε με μηχανικά μέσα, (όπως ενδεικτικά π.χ. με υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου, 

με μαγνητόφωνο, κασετόφωνο, στερεοφωνικό συγκρότημα, σιντιέρα, με ηχεία ή χωρίς αυτά 
κ.λ.π.), 

β) είτε με ράδιο-τηλεοπτικά, δορυφορικά, καλωδιακά, ενσύρματα ή ασύρματα, δορυφορικά 
και λοιπά τεχνολογικά ή νέα μέσα, 

γ) είτε με ζωντανή μουσική εκτέλεση και μουσικά όργανα, (όπως ενδεικτικά π.χ. με μουσικά 
όργανα –κιθάρες – πιάνο – μπουζούκι κ.λ.π. όργανα, τραγουδιστές – ερμηνευτές, εκτελεστές 

κ.λ.π),  

δ) είτε με ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα ή οπτικοακουστικά μέσα ή δια μέσω του διαδικτύου 
ή με οποιοδήποτε εκ των λοιπών τρόπων ή μέσω και των πολυμέσων της σύγχρονης 

τεχνολογίας. 
 

 

Άρθρο 18 
Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων 

 
Ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής, σε περίπτωση που αυτή χορηγήθηκε για 

περιορισμένη χρονική διάρκεια, ζητείται από τον Δήμο ένα μήνα πριν από την λήξη της, 

καταθέτοντας τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 17, της παρούσης. Μέχρι τη 
χορήγηση ή μη της ανανέωσης από το Συμβούλιο  της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας, η 

χρήση μουσικής τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη. 
Γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας δεν απαιτείται για την ανανέωση της 

άδειας. 
 

Άρθρο 19 

Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής 
 

Ο σεβασμός της κοινής ησυχίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών και ειδικότερα των 
περιοίκων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αποτελεί ουσιώδη και πρωταρχικό 

δικαίωμα των πολιτών αλλά και υποχρέωση όλων.  



Ο Δήμος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και του 

Δήμου γενικότερα. Ταυτόχρονα ο Δήμος προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των 
καταστημάτων – επιχειρήσεων και της δραστηριότητας αυτών, κατ΄ εφαρμογή της 

Αστυνομικής Διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη και τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής, 
αλλά και την αρμονική συμβίωση των επιχειρηματιών και των κατοίκων της πόλης, δια της 

παρούσας λαμβάνει απόφαση και για την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής. 

 
Η παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής έχει ισχύ ένα (01) έτος και καθορίζεται ως 

εξής: 
Κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο: 

 Κυριακή έως Πέμπτη μέχρι 01:00 της επόμενης μέρας. 

 Παρασκευή – Σάββατο - Αργίες και παραμονές Αργιών μέχρι 03:00 της επόμενης μέρας. 

 
Τα ανωτέρω εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των Δημοτικών Ενοτήτων, ως προς τον 

καθορισμό της ώρας λήξης του ωραρίου σε μια περιοχή των διοικητικών τους ορίων, 

νωρίτερα από τα αποφασιζόμενα, με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας, στην συγκεκριμένη περιοχή (περιοχή αμιγούς ή γενικής κατοικίας κλπ.).  

 
Άρθρο 20 

Προϋποθέσεις χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής 

 
α. Επιτρέπεται η παράταση ωραρίου χρήσης της μουσικής για τα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κηφισιάς, πέραν των 
νομίμων επιτρεπτών ωραρίων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, και αφού το 

Συμβούλιο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας ελέγξει, πέρα των δικαιολογητικών και τις 
πραγματικές συνθήκες του χώρου όπου λειτουργεί το κατάστημα, χωρίς να δημιουργεί 

προβλήματα στους περίοικους. 

β. Το Συμβούλιο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας, μετά την υποβολή του αιτήματος από 
τον ενδιαφερόμενο, εξετάζει τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και 

λειτουργεί το κατάστημα του αιτούντος (π.χ. αμιγούς οικιστικής ή μη περιοχής, 
πυκνοκατοικημένης ή μη, απομονωμένο ή μη κλπ.), το είδος και την μορφή λειτουργίας του 

καταστήματος (π.χ. κλειστό ή ανοιχτό, με μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα με ηχεία κ.λ.π), 

καθώς και αν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος έχει προκαλέσει στο παρελθόν με την 
επιχειρηματική του δραστηριότητα, διαμαρτυρίες περιοίκων, ή έχουν βεβαιωθεί σε βάρος του 

παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν την κοινή ησυχία, την ηχορύπανση, την λειτουργία 
μουσικής χωρίς άδεια κλπ. 

Η παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής, δίνεται μόνο σε καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστούς και όχι ανοικτούς χώρους, με μέγιστη ένταση 

έως 80 decibel  και πάντα με κλειστές πόρτες και παράθυρα. 

γ. Τα καταστήματα θα πρέπει να διαθέτουν ανάλογη «ηχοαπομονωτική ικανότητα», η οποία 
θα πιστοποιείται με βεβαίωση εξειδικευμένου γραφείου ή βεβαίωση ειδικού επιστήμονα. 

δ. Να μην υπάρχουν περισσότερες από δύο (02) βεβαιώσεις παραβάσεων από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα που αφορούν την υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ηχοστάθμης (πάνω 

από 80 decibel), ή να μην υπάρχουν περισσότερες από δύο (02) αντίστοιχες βεβαιώσεις 

παραβάσεων για υπέρβαση των χρονικών ορίων μουσικής. 
ε. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι συνεπής ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις 

στον Δήμο. Σε περίπτωση οφειλών προς τον Δήμο Κηφισιάς του εν λόγω επιχειρηματία, δεν 
μπορεί να χορηγηθεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής. 

Το αίτημα για τη χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής υποβάλλεται:                                                     
- είτε μαζί με την υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας χρήσης 

μουσικής. - είτε οποτεδήποτε μετά τη χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικής.  

Τα παραπάνω ισχύουν και σε περιπτώσεις ανανέωσης της παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής. 



Άρθρο 21                                                                                                                            

Ανάκληση της άδειας χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων και ανάκληση της 
παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής  

Για τα καταστήματα στα οποία έχει ήδη χορηγηθεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής, 

ισχύουν τα κάτωθι: 

α) Όταν έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές με ηχόμετρο (πάνω από 80 
decibel), δύο (02) παραβάσεις μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, η αρμόδια Δημοτική 

Κοινότητα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την προσωρινή αφαίρεση της 
παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος για είκοσι (20) ημέρες. Σε 

περίπτωση υποτροπής δύο (02) επιπλέον βεβαιώσεις παραβάσεων το ίδιο έτος, η αρμόδια 

Δημοτική Κοινότητα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την οριστική αφαίρεση της 
παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος.  

β) Όταν έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές δύο (02) παραβάσεις για 
υπέρβαση των χρονικών ορίων της παράτασης μουσικής, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, η 

αρμόδια Δημοτική Κοινότητα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την προσωρινή 
αφαίρεση της παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος για τριάντα (30) 

ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής [δύο (02) επιπλέον βεβαιώσεις παραβάσεων το ίδιο έτος], 

η αρμόδια Δημοτική Κοινότητα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την οριστική 
αφαίρεση της παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος.  

γ) Όταν έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές δύο (02) παραβάσεις περί μη 
τήρησης ή τροποποίησης της κατεχόμενης άδειας χρήσης μουσικής (π.χ. αντί μηχανικών 

μέσων χρήση μουσικών οργάνων και αντίστροφα ή τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων, αντί σε 

κλειστό χώρο κλπ.) μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, η αρμόδια Δημοτική Κοινότητα 
εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την προσωρινή αφαίρεση της παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής του καταστήματος για σαράντα (40) ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής [δύο 
(02) επιπλέον βεβαιώσεις παραβάσεων το ίδιο έτος], η αρμόδια Δημοτική Κοινότητα 

εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την οριστική αφαίρεση της παράτασης ωραρίου 
χρήσης μουσικής του καταστήματος.  

δ) Όταν έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές δύο (02) παραβάσεις εκ των 

παραπάνω περιπτώσεων (α ή/ και β ή/ και γ) μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, η αρμόδια 
Δημοτική Κοινότητα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την προσωρινή αφαίρεση της 

παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος για είκοσι (20) ημέρες. Σε 
περίπτωση υποτροπής δύο (02) επιπλέον βεβαιώσεις παραβάσεων το ίδιο έτος, η αρμόδια 

Δημοτική Κοινότητα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την οριστική αφαίρεση της 

παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος.  
 

Εάν μετά από τρεις (03) αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης της παράτασης του ωραρίου 
χρήσης μουσικής, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση  εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας 

προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια χρήσης μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων του 

καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά, έπειτα από εισήγηση του Συμβουλίου της 
αρμόδιας Δημοτικής Κοινότητας, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  
 
Στο άρθρο 22 της ίδιας Απόφασης προβλέπονται κυρώσεις (πρόστιμα). 

 
Άρθρο 22 

Κυρώσεις 

 
Σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), με την παρούσα 

κανονιστική θεσπίζεται η επιβολή προστίμων κατά των παραβατών εκείνων που δεν τηρούν 
τους όρους των αδειών χρήσης μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων, καθώς και των αδειών 

παράτασης ωραρίου χρήσης της, που ο Δήμος τους χορήγησε, όσο και εκείνων των 

ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που χωρίς άδεια του Δήμου κάνουν 
χρήση μουσικής εντός των καταστημάτων τους, ως εξής: 

 
α. Για βεβαίωση παράβασης χρήσης μουσικής χωρίς την σχετική άδεια μουσικής, πρόστιμο 

τετρακοσίων ευρώ (400€). 



β. Για βεβαίωση παράβασης χρήσης μουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ωραρίου, 

πρόστιμο οκτακοσίων ευρώ (800€). 
γ. Για βεβαίωση παράβασης χρήσης μουσικής πέραν του επιτρεπόμενου ορίου έντασης 

(μέγιστη ηχοστάθμη 80 decibel), πρόστιμο οχτακοσίων ευρώ (800€). 
δ. Για βεβαίωση παράβασης περί μη τήρησης ή τροποποίησης της κατεχόμενης άδειας 

χρήσης μουσικής (π.χ. αντί μηχανικών μέσων χρήση μουσικών οργάνων και αντίστροφα, ή 

τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων, αντί σε κλειστό χώρο κλπ.), πρόστιμο εξακοσίων ευρώ 
(600€). 

Σε περιπτώσεις βεβαιώσεων πολλαπλών παραβάσεων, το μεγαλύτερο διοικητικό πρόστιμο 
ολόκληρο, το δεύτερο προστίθεται κατά το ήμισυ (1/2), το τρίτο κατά το ένα τέταρτο (1/4) 

κ.ο.κ. 
Τα παραπάνω πρόστιμα είναι ανεξάρτητα των ποινών που επιβάλλονται στο άρθρο 

21       της παρούσης. 

 
Άρθρο 23 

Εκθέσεις επιβολής προστίμων 
 

Οι εκθέσεις επιβολής προστίμων που αναφέρονται στο άρθρο 15, θα διαβιβάζονται (μετά την 

παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ένστασης) στο Τμήμα Εσόδων, Φόρων, Τελών, 
Δικαιωμάτων, Παραβόλων, Προστίμων κλπ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με απόφαση 

Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου. 
 

Άρθρο 24 
                                                    Καθαριότητα 

 

Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι υποχρεωμένοι να 
εφαρμόζουν τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, άλλως 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από αυτόν κυρώσεις. Τα καταστήματα υποχρεούνται να 
τοποθετούν τα απορρίμματα σε κάδους εντός του καταστήματος, τους οποίους θα βγάζουν 

στο πεζοδρόμιο τους προς αποκομιδή, μετά το πέρας της λειτουργίας του καταστήματος. 

Ειδικά, τα ιχθυοπωλεία και τα κρεοπωλεία οφείλουν τα νερά να απορρίπτονται στο σύστημα 
λυμάτων και όχι στο σύστημα ομβρίων. Επίσης τα οργανικά τους κατάλοιπα θα πρέπει να 

φυλάσσονται στο ψυγείο μέχρι την αποκομιδή τους και να μην απορρίπτονται στους κάδους. 
 

Άρθρο 25 

Μεταβατικές διατάξεις 
Οι Άδειες μουσικής – μουσικών οργάνων που έχουν χορηγηθεί από τον Δήμο Κηφισιάς και 

βρίσκονται σε ισχύ, θα πρέπει να εναρμονιστούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας τοπικής κανονιστικής απόφασης. 

 
Άρθρο 26 

Κατάργηση διατάξεων 

Η υπ’ αριθμ. 278/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς (ΑΔΑ: Β41ΧΩΕΜ-
Π7Φ), από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται. 

 
Άρθρο 27 

Ισχύς παρούσας κανονιστικής απόφασης 

 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της και παραμένει σε ισχύ, μέχρι 

την τροποποίηση ή την αντικατάστασή της με νέα κανονιστική απόφαση. 

ο Πρόεδρος – Δήμαρχος και τα μέλη της Ε.Π.Ζ υποβάλλουν 
παρατηρήσεις επί του ανωτέρω σχεδίου: 

Α) Στο ΑΡΘΡΟ 5 σημειώνονται οι παρακάτω παρατηρήσεις: 



«1. Στο σύνολο των τριών (3) δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Κηφισιάς δύναται η 

δυνατότητα μη χορήγησης νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος των κάτωθι κατηγοριών:   

i. Επιχειρήσεις αναψυχής: κέντρα διασκεδάσεως, μπαρ, open bar, καφετέριες, κλπ.              

       ii.      Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης: αναψυκτήρια, εστιατόρια, σνακ μπαρ, οβελιστήρια, 

κλπ., εφόσον η αίτηση αφορά ακίνητο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 

μέτρων, κατ’ ευθεία γραμμή μετρούμενη, από κλινικές, νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας, 

παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία, ορφανοτροφεία, εκκλησίες κ.ά. (Π.Δ. 

180/1979 (ΦΕΚ 46 Α΄/10-03-1979). Τα υπάρχοντα Κ.Υ.Ε. που λειτουργούν μέχρι τώρα 

σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων, εξακολουθούν να λειτουργούν 

νομίμως. 

2. Καθορίζεται ο όρος υπερσυγκέντρωση (κορεσμός) καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως εξής:                                                                                                   

  α. Σε περιοχές όπου σε ένα Ο.Τ. λειτουργούν τουλάχιστον δέκα (10) καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος των κάτωθι κατηγοριών:                                                                              

i.  Επιχειρήσεις αναψυχής: κέντρα διασκεδάσεως, μπαρ, open bar, καφετέριες, κλπ.                

 ii. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης: αναψυκτήρια, εστιατόρια, σνακ μπαρ, οβελιστήρια, κλπ.  

                                                         ή  

β. Σε περιοχές όπου σε ένα Ο.Τ. λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

συνολικής δυναμικότητας τουλάχιστον χίλια (1000) εξυπηρετούμενα άτομα….» 

Προτείνεται επίσης στην παράγραφο  2,  στην περίπτωση  α,  καθώς 
και στην  περίπτωση  β, η αναθεώρηση του απαιτούμενου 
αριθμητικού ορίου των καταστημάτων και των εξυπηρετούμενων 
ατόμων και η εξέταση μείωσης αυτού. 

Β) Στο ΑΡΘΡΟ 7 σημειώνονται οι παρακάτω παρατηρήσεις: 

«…Το αρμόδιο Συμβούλιο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας καλείται να αποφασίσει 

για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 

υποβολή της αιτήσεως λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:  

1. Την πληρότητα του φακέλου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Τη βεβαίωση χρήσης γης του Ο.Τ. όπου βρίσκεται το ακίνητο που στεγάζει την 

επιχείρηση, από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης. 

3. Άλλου είδους βεβαιώσεις (π.χ. βασισμένες στην οικοδομική άδεια του κτηρίου) δεν θα 

υπερτερούν ειδικών διατάξεων (π.χ. Προεδρικών Διαταγμάτων κ.α.). 



4. Για την περιοχή του παραδοσιακού κέντρου Κηφισιάς, την απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς. 

5. Την ανάγκη προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος 

καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά 

ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

6. Τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στην παρούσα τοπική 

κανονιστική απόφαση.  

7. Παραβιάσεις που έχουν διαπιστωθεί συνολικά στις περιοχές που 

δραστηριοποιείται ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας.  

8. Καταδικαστικές αποφάσεις.  

9. Αντικανονικές συμπεριφορές (π.χ. διακίνηση ναρκωτικών, πορνεία κ.α.)….»   

Γ) Γενικότερα να ληφθεί υπ΄ όψιν: 
α) η δυνατότητα εκπόνησης πολεοδομικής μελέτης, πριν την ψήφισης της 
κανονιστικής, 
β) η δυνατότητα περιορισμού / απαγόρευσης έκθεσης των εμπορευμάτων των 
ιχθυοπωλείων εκτός του καταστήματος  και  
γ) το ύψος των προστίμων. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα 
και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε  ΟΜΟΦΩΝΑ την παραπομπή 
του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και εισηγείται θετικά  το σχέδιο  
του Εντεταλμένου Συμβούλου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, 
κ. Παπανικολόπουλου Παντελή, περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τον 
προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και 
λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δήμου 
Κηφισιάς, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω παρατηρήσεων. 
 
Στη συνέχεια επί του θέματος τοποθετούνται ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι. Προτείνονται μικρές τροποποιήσεις σε ορισμένα σημεία του 
Σχεδίου της Κανονιστικής Απόφασης καθώς επίσης ενσωματώνονται κάποιες 
από τις  παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. και 
προστίθεται το  άρθρο 17 στο κεφάλαιο Α’ όπως προτάθηκε από τον κο 
Παπανικολόπουλο. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, ως έχον 
αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και 
μετά από διαλογική συζήτηση, προβαίνει στην ψηφοφορία κατά την οποία οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Τσούλος, Καλός, Ζαπάντης, Κορογιαννάκη και 
Πάστρα ψηφίζουν ΥΠΕΡ με διαφωνία ως προς το άρθρο 20 (σχετικά με το 
ωράριο), επίσης η κα Κορογιαννάκη διαφωνεί ως προς την παρ. 2 του άρθρου 
5 (τον αριθμό των εξυπηρετούμενων ατόμων) και τέλος ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κος Ξυπολυτάς και η Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς 
κα Πολίτη ψηφίζουν ΥΠΕΡ αλλά με επιφύλαξη. 



 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Εγκρίνει την κάτωθι κανονιστική απόφαση για τον προσδιορισμό των 
ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δήμου Κηφισιάς.  
 
ΥΠΕΡ, ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αυλήτης, Κασιούρας, Τσούλος, 
Καλός, Καραλή, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Ζαπάντης, Αστερίου, Αγαπάκη, 
Κουρέπης, Παπασπύρου, Παπανικολόπουλος, Χαριτοπούλου, Κόκκαλης, 
Παπαδήμα, Πατρινού, Κούτση, Κασιμάτη, Μωράκης, Κορογιαννάκη, 
Ξυπολυτάς, Ραυτόπουλος, Πάστρα- Μάγερ καθώς και οι Πρόεδροι των 
Δημοτικών Ενοτήτων κ. Πολίτη και κ. Δραγώνα. 
ΠΑΡΩΝ, δηλώνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Σκορδίλης, Μήλας. 
ΑΠΟΧΗ από την ψηφοφορία δηλώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανακάκης. 
 

«ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» 

 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο 

 

Η πράξη αυτή καθορίζει: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: 

1. Τους όρους χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου. 

2. Τα μέτρα καθαριότητας, καθώς και προστασίας των δημοτών και του περιβάλλοντος, από 
την δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών.  

3. Τις  κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων αυτών.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: 
1. Τους όρους χορήγησης της άδειας χρήσης μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων στα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου. 
2.  Τις  κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων αυτών.  

 

 
Άρθρο 2 

Σκοπός 
 

Σκοπός της παρούσας πράξης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η προστασία του 
ελεύθερου ανταγωνισμού, η προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων από την 

ηχορύπανση και η σαφής οριοθέτηση της νόμιμης άσκησης δραστηριοτήτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος εντός των ορίων του Δήμου Κηφισιάς. 
Άρθρο 3 

Διατάξεις της Παρούσας Κανονιστικής 
 

Η πράξη αυτή αποτελεί Τοπική Κανονιστική Απόφαση και εκδίδεται βάσει των διατάξεων: 

1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
3. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις». 



4. Του Π.Δ/τος 180/79 (ΦΕΚ 46 Α΄/10-3-1979) «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων 

πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

5. Του Α.Ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273 Α΄/4-6-1940) «Περί υγειονομικών διατάξεων» 
5. Της Α.Δ. 3/96 (ΦΕΚ 15 Β΄/12-1-1996) «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας». 

6. Του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, 

κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». 
7. Της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 (ΦΕΚ 3106 Β΄/9-12-2013) ΚΥΑ, «Απλούστευση των 

διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου». 

8. Της υπ’ αριθμ. 61167 (ΦΕΚ 2438 Β΄/17-12-2007) ΚΥΑ, «Καθορισμός ύψους παραβόλου 
έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος». 

9. Της υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718 Β΄/8-10-2012) Υγειονομικής Διάταξης, 
«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και 

άλλες διατάξεις». 
10. Της υπ’ αριθ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593 Β΄/2-10-1985) Υγειονομικής Διάταξης «Μέτρα 

προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θόρυβο της μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και 

λοιπών καταστημάτων με χρήση μουσικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.  
11. Της υπ’ αριθμ. 19421/24-6-2016 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 

12. Του Π.Δ/τος  (ΦΕΚ 1035 Δ΄/16-10-1987) «Χαρακτηρισμός τμήματος του Δήμου Κηφισιάς 
(Ν. Αττικής) ως παραδοσιακού, αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης και 

καθορισμός ειδικών χρήσεων γης του παραδοσιακού τμήματος του ρυμοτομικού σχεδίου 
Κηφισιάς». 

13. Του Π.Δ/τος  (ΦΕΚ 517 Δ΄/21-9-1990) «Τροποποίηση κα συμπλήρωση Προεδρικών 

Διαταγμάτων». 
14. Του υπ’ αριθμ. Γ. 65822/1994 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 837 Δ΄/10-8-1994) «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση Προεδρικού Διατάγματος».  
15. Κάθε άλλης με το αντικείμενο σχετικής διάταξης. 

 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Άρθρο 4 
Ορισμός 

Έννοια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  (Κ.Υ.Ε.) 
 

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/ και 
διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων 

ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή 

εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, 
εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 5 

Γενικοί κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας 
 

1. Στο σύνολο των τριών (3) δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Κηφισιάς δύναται η μη 
χορήγηση νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

των κάτωθι κατηγοριών:   
i. Επιχειρήσεις αναψυχής: κέντρα διασκεδάσεως, μπαρ, open bar, καφετέριες, κλπ.  

ii. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης: αναψυκτήρια, εστιατόρια, σνακ μπαρ, οβελιστήρια, κλπ., 
εφόσον η αίτηση αφορά ακίνητο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατ’ 

ευθεία γραμμή μετρούμενη, από κλινικές, νοσοκομεία, ιερούς ναούς, οίκους ευγηρίας, 



παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία, ορφανοτροφεία κ.ά. (Π.Δ. 180/1979 (ΦΕΚ 46 

Α΄/10-03-1979). Τα υπάρχοντα Κ.Υ.Ε. που λειτουργούν μέχρι τώρα σε απόσταση μικρότερη 
των πενήντα (50) μέτρων, εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως. 

2. Καθορίζεται ο όρος υπερσυγκέντρωση (κορεσμός) καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ως εξής:                                                                                                    

α. Σε περιοχές όπου σε ένα Ο.Τ. λειτουργούν τουλάχιστον πέντε (5) καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος των κάτωθι κατηγοριών:                                                                              

i. Επιχειρήσεις αναψυχής: κέντρα διασκεδάσεως, μπαρ, open bar, καφετέριες, κλπ.             

ii. Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης: αναψυκτήρια, εστιατόρια, σνακ μπαρ, οβελιστήρια, κλπ.  

ή 

β. Σε περιοχές όπου σε ένα Ο.Τ. λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
συνολικής δυναμικότητας πάνω από πεντακόσια (500) εξυπηρετούμενα άτομα. 

Τα στοιχεία ανά Ο.Τ. (αριθμός αδειών Κ.Υ.Ε. και αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων) θα 
διαβιβάζονται από το αρμόδιο γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος της εκάστοτε Δημοτικής Ενότητας του Δήμου, προς το αρμόδιο Συμβούλιο 
της Δημοτικής Κοινότητας. 

Το Συμβούλιο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας, θα χαρακτηρίζει με ειδικά αιτιολογημένη 
απόφαση, το Ο.Τ. ως κορεσμένο. 

 

 
 

Άρθρο 6 
Ειδικοί κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας ανά κατηγορίες περιοχών 

 

Για τη χορήγηση νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος στον Δήμο Κηφισιάς, καθορίζονται ειδικότεροι περιορισμοί: 

1. Κεντρικές περιοχές χαρακτηρισμένες πολεοδομικά ως «πολεοδομικό κέντρο» και ως 

«γενική κατοικία» των οποίων οι χρήσεις γης προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 και 3 

αντίστοιχα, του από 23-2-1987 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166 Δ΄), όπου η κατοικία δεν αποτελεί την 
κύρια χρήση.     

Η ελάχιστη απόσταση όμως με γειτονικά Ο.Τ. χαρακτηρισμένα πολεοδομικά ως «αμιγή 
κατοικία», έχει επιφέρει την οικιστική υποβάθμιση και σταδιακή μείωση των μονίμων 

κατοίκων, στις οποίες πρέπει να προωθηθούν δράσεις για την ενίσχυση της κατοικίας και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στις περιοχές αυτές: 

Α. Δύναται η μη χορήγηση νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σε: 
i)  Επιχειρήσεις αναψυχής: κέντρα διασκεδάσεως, μπαρ, open bar, καφετέριες, κλπ.   

ii) Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης: αναψυκτήρια, εστιατόρια, σνακ μπαρ, οβελιστήρια, 
κλπ.,    σε Ο.Τ. που καθορίζονται ως κορεσμένα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Συμβουλίου της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας.  

Β. Δεν επιτρέπεται η χρήση δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων 

χώρων πρασίνου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
από άλλη Τοπική Κανονιστική Απόφαση για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, 

όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, άλλως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από αυτήν κυρώσεις. 

2.  Στην περιοχή του παραδοσιακού κέντρου Κηφισιάς με τις περιεχόμενες σε αυτό ζώνες Ι, 

ΙΙ,  ΙΙΙ. Στην περιοχή αυτή: 



Α. Η διαδικασία για τη χορήγηση νέας  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα 

άρθρα 7-13 του παρόντος άρχεται μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στα 

ΠΔ i) (ΦΕΚ 1035 Δ΄/16-10-1987), ii) (ΦΕΚ 517 Δ΄/21-9-1990), iii) υπ’ αριθμ. Γ. 

65822/1994 Π.Δ. (ΦΕΚ 837 Δ΄/10-8-1994) διαδικασίας, με την έκδοση από το 

Δημοτικό Συμβούλιο της απαιτούμενης κατά περίπτωση σύμφωνης ή απλής 

γνώμης αυτού, καθώς και της έγκρισης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου 

τούτο απαιτείται κατά τις ανωτέρω διατάξεις.  
 

Β. Δεν επιτρέπεται η χρήση δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων 
χώρων πρασίνου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

από άλλη Τοπική Κανονιστική Απόφαση (Κανονισμό) χρήσης κοινοχρήστων χώρων του 

Δήμου, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, άλλως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από αυτήν 
κυρώσεις. 

3. Για την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος καθώς και 

την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, η ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων σε ανοιχτό ιδιωτικό χώρο (πρασιά), θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με 
τον Κανονισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.  

 
 

Άρθρο 7 

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 
 

Για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο 
ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς το αρμόδιο γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος της εκάστοτε Δημοτικής Ενότητας του Δήμου. 

Το αρμόδιο Συμβούλιο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας καλείται να αποφασίσει για τη 
χορήγηση ή μη προέγκρισης σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της 

αιτήσεως λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:  
1. Την πληρότητα του φακέλου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Τη βεβαίωση χρήσης γης του Ο.Τ. όπου βρίσκεται το ακίνητο που στεγάζει την 
επιχείρηση, από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης.  

Άλλου είδους βεβαιώσεις (π.χ. βασισμένες στην οικοδομική άδεια του κτηρίου) θα 

συνεκτιμώνται εφ' όσον περιγράφουν αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτών, τα οποία 
θα πρέπει να επισυνάπτονται σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση δεν υπερτερούν των ειδικών 

διατάξεων χρήσεων γης.   
3. Για την περιοχή του παραδοσιακού κέντρου Κηφισιάς, την απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς. 

4. Την ανάγκη προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος 
καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά 

ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  
5. Τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στην παρούσα τοπική κανονιστική 

απόφαση.      
 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει 
χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση 

σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.  

Η προθεσμία αρχίζει την επομένη της ημέρας όπου έγινε το γεγονός που αποτελεί την 

αφετηρία της. (άρθρο 241 ΑΚ)                                                                                                                 
Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και αν είναι κατά το νόμο 

εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη. (άρθρο 242 ΑΚ)                                 

Η χορηγηθείσα κατά τα ανωτέρω προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ισχύει για τρεις μήνες από τη χορήγησή της, με δυνατότητα παράτασης για 
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δύο ακόμη μήνες (ήτοι ανώτατο όριο ισχύος 5 μήνες), κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης του 

ενδιαφερομένου στο Δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση παύει να ισχύει και 
ανακαλείται αυτοδικαίως. 

 
Η προέγκριση δε συνιστά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και δεν επιτρέπει την έναρξη 

λειτουργίας του καταστήματος.  

 
Άρθρο 8 

Μη διεκπεραίωση της υπόθεσης εντός της προθεσμίας 
 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 και 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν.2690/99: 
«Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, 

γνωστοποιούνται εγγράφως στον αιτούντα:  

α) Οι λόγοι της καθυστέρησης,  
β) ο υπάλληλος που έχει αναλάβει την υπόθεση και ο αριθμός τηλεφώνου του, για την 

παροχή πληροφοριών και  
γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.  

2. Αν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης 

παραγράφου, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον ενδιαφερόμενο: 
α) Τους λόγους της καθυστέρησης,  

β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την 
παροχή πληροφοριών,  

γ) τα δικαιολογητικά που τυχόν λείπουν, καθώς και  
δ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. 

 

Άρθρο 9 
Λόγοι αρνήσεως 

 
Το αρμόδιο Συμβούλιο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας όταν πρόκειται να εξετάσει νέες 

αιτήσεις για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος, στοιχειοθετεί την άρνησή του, εφόσον δεν 

συντρέχουν μία ή περισσότερες περιπτώσεις του άρθρου 7, με ειδική, σαφή και επαρκή 
αιτιολογία. 

 
 

 

 
Άρθρο 10 

Ανάκληση της προέγκρισης 
 

1. Η χορηγηθείσα προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ισχύει για 
τρεις μήνες από τη χορήγησή της, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες (ήτοι 

ανώτατο όριο ισχύος πέντε μήνες), κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης του ενδιαφερομένου 

στο Δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση παύει να ισχύει και ανακαλείται 
αυτοδικαίως. 

 
2. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη 

του καταστήματος, κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και η 

τυχόν χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.  
 

 Άρθρο 11 
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  

 
α) Κάθε επιχειρηματίας που έχει στο όνομα και στην επωνυμία του (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο), στην ευθύνη και στην εκμετάλλευση του, τη λειτουργία και τη διεύθυνση ενός 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μίας επιχείρησης, που ανήκει στα πλαίσια των  
αρμοδιοτήτων του Δήμου, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει σχετική αίτηση, να λαμβάνει και 



να εφοδιάζεται από τον Δήμο, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για την/τις δραστηριότητα/τες 

στο κατάστημα ή την επιχείρησή του. 
β) Η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος αποτελεί  

ατομική Διοικητική Πράξη της Διοίκησης του Δήμου. Στο στέλεχος της αδείας, η 
αδειοδοτούσα αρχή αναγράφει την κατηγορία ή τις κατηγορίες, την υποκατηγορία της 

επιχείρησης και σε παρένθεση τις δραστηριότητες της επιχείρησης σύμφωνα με τη 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, η οποία λαμβάνεται υπόψη ως απλή 
γνώμη. 

γ) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται αφότου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με την 
επιστροφή του φακέλου από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπου και ελέγχθηκε, στον Δήμο και 

εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.  
δ) Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας είναι ο Δήμαρχος. Δεν απαιτείται 

προηγούμενη απόφαση άλλου οργάνου.  

ε) Η άδεια είναι αορίστου χρόνου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις, 
διατηρείται σε καλή κατάσταση και πρέπει να είναι αναρτημένη σε εμφανές σημείο. 

 
Αν παρέλθει άπρακτη η εκ του νόμου προθεσμία, λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί. Ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το 

Δήμο.  

Η προθεσμία αρχίζει την επομένη της ημέρας όπου έγινε το γεγονός που αποτελεί την 

αφετηρία της. (άρθρο 241 ΑΚ). 

Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και αν είναι κατά το 

νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη. (άρθρο 242 ΑΚ).          

                        
Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και  

λειτουργίας. 
 

Άρθρο 12 
Προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

 
1. Αίτηση ενδιαφερόμενου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το αρμόδιο γραφείο έκδοσης 
αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της εκάστοτε Δημοτικής Ενότητας του 

Δήμου, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης 
για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στον Δήμο. 

2.  Πληρότητα φακέλου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας. 
4. Βεβαίωση άσκησης επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου από την αρμόδια δημόσια 

οικονομική υπηρεσία. 
5. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, για μη ύπαρξη βεβαιωμένων, 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και διακανονισμού 

καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το άρθρο 285 του Ν.3463/2006 
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Από την βεβαίωση θα προκύπτει ότι, οι δόσεις 

προηγούμενου διακανονισμού (εφόσον υπάρχει) εξυπηρετούνται κανονικά.  
 

Άρθρο 13 

Λόγοι αρνήσεως 

Ανεξάρτητα από το αν η προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας 
είναι θετική ή αρνητική, δεσμεύει τον Δήμο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος: 

- επί αρνητικής γνωμοδότησης: να απορρίψει την αίτηση χορήγησης. 

- επί θετικής γνωμοδότησης: να απορρίψει την αίτηση μόνο εάν παραβιάζονται άλλοι μη 
υγειονομικοί κανόνες. 

Άρθρο 14 



Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

 
1. Υγειονομικές παραβάσεις. 

Σε περιπτώσεις μεταφοράς/ επέκτασης/ αλλαγής κατηγορίας/ ουσιώδους τροποποίησης των 
υγειονομικών όρων λειτουργίας ενός καταστήματος, το οποίο να βεβαιώνεται από την 

αρμόδια υγειονομική υπηρεσία. 

Σε όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων υγειονομικών όρων λειτουργίας, η ανάκληση της άδειας 
γίνεται πάντα με εισήγηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, η οποία είναι δεσμευτική 

για τον Δήμο. 
2. Πολεοδομικές παραβάσεις. 

Σε περιπτώσεις πολεοδομικών παραβάσεων, οι οποίες βεβαιώνονται με σχετική πράξη του 
αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου. 

Ο Δήμος οφείλει κατά δέσμια αρμοδιότητα να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας και να 

διατάξει το κλείσιμο (σφράγιση) του καταστήματος. 
3. Καθορισμός ή αλλαγή χρήσεων γης. 

4. Απειλή της δημόσιας υγείας. 
Όταν κατά τον επίσημο έλεγχο διαπιστώνεται ότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία 

και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, η αρμόδια αρχή που 

διενήργησε τον έλεγχο αποφασίζει άμεσα την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της 
εγκατάστασης, όπου εντοπίζεται ο κίνδυνος. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, κοινοποιείται 

αυθημερόν στην επιχείρηση και διαβιβάζεται στη συνέχεια στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή 
για την αναστολή, μερική ή ολική της λειτουργίας ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της 

εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής που 
διενήργησε τον έλεγχο.      

5. Ανάκληση πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 

6. Σε περίπτωση μη εξόφλησης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών ή όταν δεν 
εξυπηρετούνται κανονικά οι δόσεις προηγούμενου διακανονισμού (εφόσον υπάρχει).  

7. Σε περίπτωση παραβίασης της απόφασης προσωρινής σφράγισης ή προσωρινής 
ανάκλησης της αδείας λειτουργίας θέτοντας το κατάστημα σε λειτουργία, ανακαλείται 

οριστικά η άδεια λειτουργίας.                        

8. Καταδίκη για εγκλήματα της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 180/1979. 
Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης κατόχου άδειας λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως ή 

καταστήματος που αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 180/79, ανακαλείται 
οριστικά η άδεια λειτουργίας.                        

9. Τρεις αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης και νέα παράβαση. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για την οριστική αφαίρεση ή 
μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., για κάθε παράβαση που βεβαιώνεται εντός 

έτους από την εκτέλεση της τρίτης προσωρινής αφαίρεσης της άδειας και μετά. 
 

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παύει να ισχύει και ανακαλείται αυτοδίκαια στις κάτωθι 
περιπτώσεις: 

1. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας κάνει διακοπή στην εφορία συνεπώς δεν είναι 

πλέον επιτηδευματίας. 
2. Σε περίπτωση που η λειτουργία του καταστήματος έχει διακοπεί πάνω από ένα έτος, 

(εξαιρούνται οι λόγοι ανωτέρας βίας) η άδεια λειτουργίας παύει να ισχύει. 
 

Άρθρο 15 

Κυρώσεις 
 

Σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), με την παρούσα 
κανονιστική θεσπίζεται η επιβολή προστίμων κατά των παραβατών εκείνων που δεν τηρούν 

τους όρους των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
που ο Δήμος τους χορήγησε, όσο και εκείνων των ιδιοκτητών καταστημάτων, που 

λειτουργούν χωρίς άδεια του Δήμου, ως εξής: 

Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας καταστήματος χωρίς την σχετική αδεία ίδρυσης και 
λειτουργίας, εκτός από τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις (αυτεπάγγελτη σφράγιση 

του καταστήματος), επιβάλλεται με Απόφαση Δημάρχου πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) έως 



δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) ανάλογα με το είδος, την θέση και την επιφάνεια του 

καταστήματος.  
 

 
Άρθρο 16 

Εκθέσεις επιβολής προστίμων 

 

Οι εκθέσεις επιβολής προστίμων που αναφέρονται στο άρθρο 15, θα διαβιβάζονται (μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ένστασης) στο Τμήμα Εσόδων, Φόρων, Τελών, 

Δικαιωμάτων, Παραβόλων, Προστίμων κλπ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με απόφαση 
Δημάρχου. 

 

Άρθρο 17 

Γνωστοποίηση 

 Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 

1. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων 

και ποτών 

 

Εφαρμόζονται οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα λιανικής διάθεσης τροφίμων 

και ποτών, εξαιρουμένων των υπεραγορών τροφίμων, υπάγεται στην Κατηγορία ΙΙΙ 

της Υγειονομικής Διάταξης (αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718 Β΄/8-10-2012), 

εφεξής καλούμενο «Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης 

τροφίμων και ποτών».  

 

Στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν αποκλειστικά οι κάτωθι δραστηριότητες:  

1. Οπωροπωλείο  

2. Κρεοπωλείο  

3. Παντοπωλείο  

4. Πτηνοπωλείο  

5. Αυγοπωλείο  

6. Ιχθυοπωλείο  

7. Γαλακτοπωλείο 

8. Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων  

9. Καφεκοπτείο  

10. Πρατήριο ελαίων και λιπών  

11.Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής  

12. Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής  

13. Πρατήριο άρτου*  

14. Πρατήριο έτοιμου φαγητού  

15. Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων  

16. Κάβα εμφιαλωμένων ποτών  

17. Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας  

18. Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών 

σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα  

19. Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα 

πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.  

 

Προϋποθέσεις – δικαιολογητικά: 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3402 

Β΄/31-12-2013), σε συνδυασμό με το άρθρο 7 της παρούσης. 

2. Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

(Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) 

 



Εφαρμόζονται οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής 

Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος το οποίο υπάγεται στους γενικούς όρους 

και προϋποθέσεις της Υγειονομικής Διάταξης (αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967 (ΦΕΚ 

2718 Β΄/8-10-2012) και τις ειδικότερες ανά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, εφεξής 

καλούμενο «Κατάστημα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος».  

 

Στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν αποκλειστικά οι κάτωθι δραστηριότητες:  

1. Κομμωτήριο  

2. Κουρείο  

3. Κατάστημα περιποίησης χεριών-ποδιών  

4. Εργαστήριο Δερματοστιξίας (tattoo)  

 

Προϋποθέσεις – δικαιολογητικά: 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3403 

Β΄/31-12-2013), σε συνδυασμό με το άρθρο 7 της παρούσης. 

 

3. Κυρώσεις - Εκθέσεις επιβολής προστίμων 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα άρθρα 15 και 16 της παρούσης. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Άρθρο 18 

Άδεια χρήσης μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων 
 

1.α) Κάθε επιχειρηματίας που έχει στο όνομα και στην επωνυμία του (φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο), στην ευθύνη και στην εκμετάλλευση του, τη λειτουργία και τη διεύθυνση ενός 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μίας επιχείρησης, που ανήκει στα πλαίσια των  
αρμοδιοτήτων του Δήμου και που χρησιμοποιεί – εκτελεί – παρουσιάζει ή εκμεταλλεύεται, 

δημόσια τα μουσικά έργα και την μουσική (ελληνική και ξένη) εντός των χώρων λειτουργίας 

του καταστήματος ή της επιχείρησής του, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει σχετική αίτηση, 
να λαμβάνει και να εφοδιάζεται από τον Δήμο, άδεια για την χρήση της μουσικής στο 

κατάστημα ή την επιχείρησή του. 
β) Η εν λόγω άδεια χρήσης μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων που εκδίδει και χορηγεί ο 

Δήμος Κηφισιάς μέσω των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, αποτελεί Διοικητική 

Πράξη της Διοίκησης του Δήμου, κατ’ εφαρμογή της αρμοδιότητας του άρθρου 73 και υπό 
την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010. 

γ) Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που 
καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία.  

Εφόσον δηλωθεί η χρήση μουσικών οργάνων, θα αναγράφεται στο στέλεχος της άδειας, ο  
αριθμός των μουσικών οργάνων, καθώς και η θέση τοποθέτησης αυτών. 

δ) Όλες οι Δημοτικές Διοικητικές άδειες χρήσης μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων θα 

εκδίδονται από τον Δήμο και θα χορηγούνται στους επιχειρηματίες – χρήστες της μουσικής, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης της 

παρούσας τοπικής κανονιστικής πράξης – απόφασης. 
ε) Η άδεια χρήσης μουσικής είναι αορίστου διάρκειας, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί 

μικρότερη διάρκεια. 

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, θεωρείται ότι η άδεια χρήσης μουσικής 
έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση 
σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.  

Η προθεσμία αρχίζει την επομένη της ημέρας όπου έγινε το γεγονός που αποτελεί την 
αφετηρία της. (άρθρο 241 ΑΚ)                                                                                                                 

Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και αν είναι κατά το νόμο 
εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη. (άρθρο 242 ΑΚ)                                 

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/105799_astikos-kodikas.doc
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/105799_astikos-kodikas.doc


2.  Για ποια καταστήματα απαιτείται άδεια μουσικής: 

Οι επιχειρήσεις αναψυχής και οι επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών 

ποτών δύνανται να κάνουν χρήση μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων. 
Τέτοιες επιχειρήσεις είναι τα καφενεία, καφετέριες, μπαρ, κυλικεία, αναψυκτήρια, 

ζαχαροπλαστεία, σνακ μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι 

εκδηλώσεων κ.ά. 

Δεν υποχρεούνται στην απόκτηση της ως άνω άδειας τα κέντρα διασκέδασης, διότι 
εμπεριέχεται εξ’ ορισμού στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. 

Δεν απαιτείται άδεια χρήσης μουσικής, για χρήση ραδιοφώνου και τηλεόρασης, (ΥΠ.ΕΣ. 
19819/27.05.2014). 

3. Προϋποθέσεις – απαιτούμενα δικαιολογητικά  για χορήγηση άδειας χρήσης 
μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων: 

 
α) Αίτηση ενδιαφερομένου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το αρμόδιο γραφείο έκδοσης 

αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της εκάστοτε Δημοτικής Ενότητας του 
Δήμου. 

β) Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος. 

γ) Παράβολο αξίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.: οικ. 61167/17-12-2007 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 2438 Β΄).  

δ) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων. 
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίζει την άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από τους 

οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης «ΑΕΠΙ» και «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», θα πρέπει να 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι η μουσική που χρησιμοποιεί στο 
κατάστημά του ανήκει σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη 

διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και 
ιδίως στην «ΑΕΠΙ» και «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ». (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 56394/39813/18-9-

2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) 
ε) Για χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία 

αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των 

ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από 
κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μέγιστη Α- 

ηχοστάθμη 80db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την 
Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/1985 (ΦΕΚ Β΄593), όπως ισχύει.  

στ) Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, για μη ύπαρξη βεβαιωμένων, 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και διακανονισμού 
καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το άρθρο 285 του Ν.3463/2006 

του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Από την βεβαίωση θα προκύπτει ότι, οι δόσεις 
προηγούμενου διακανονισμού (εφόσον υπάρχει) εξυπηρετούνται κανονικά.  

ζ) Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας. 

η) Απόφαση του Συμβουλίου της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας. 

Το αίτημα για τη χορήγηση άδειας μουσικής υποβάλλεται:                                                      
- είτε μαζί με την υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας.                                                                                        

- είτε οποτεδήποτε μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και ίδρυσης του 
καταστήματος.  

5. Τρόποι και μέσα χρήσης εκτέλεσης της μουσικής: 

 

Η χρήση – εκτέλεση – παρουσίαση – εκμετάλλευση των μουσικών έργων, στους 
προαναφερόμενους χώρους γίνεται συνήθως: 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000112255
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000112255


α) είτε με μηχανικά μέσα, (όπως ενδεικτικά π.χ. με υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου, 

με μαγνητόφωνο, κασετόφωνο, στερεοφωνικό συγκρότημα, σιντιέρα, με ηχεία ή χωρίς αυτά 
κ.λ.π.), 

β) είτε με ράδιο-τηλεοπτικά, δορυφορικά, καλωδιακά, ενσύρματα ή ασύρματα, δορυφορικά 
και λοιπά τεχνολογικά ή νέα μέσα, 

γ) είτε με ζωντανή μουσική εκτέλεση και μουσικά όργανα, (όπως ενδεικτικά π.χ. με μουσικά 

όργανα –κιθάρες – πιάνο – μπουζούκι κ.λ.π. όργανα, τραγουδιστές – ερμηνευτές, εκτελεστές 
κ.λ.π),  

δ) είτε με ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα ή οπτικοακουστικά μέσα ή δια μέσω του διαδικτύου 
ή με οποιοδήποτε εκ των λοιπών τρόπων ή μέσω και των πολυμέσων της σύγχρονης 

τεχνολογίας. 
 

 

Άρθρο 19 
Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων 

 
Ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής, σε περίπτωση που αυτή χορηγήθηκε για 

περιορισμένη χρονική διάρκεια, ζητείται από τον Δήμο ένα μήνα πριν από την λήξη της, 

καταθέτοντας τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 18, της παρούσης. Μέχρι τη 
χορήγηση ή μη της ανανέωσης από το Συμβούλιο  της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας, η 

χρήση μουσικής τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη. 
Γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας δεν απαιτείται για την ανανέωση της 

άδειας. 
 

Άρθρο 20 

Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής 
 

Ο σεβασμός της κοινής ησυχίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών και ειδικότερα των 
περιοίκων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αποτελεί ουσιώδη και πρωταρχικό 

δικαίωμα των πολιτών αλλά και υποχρέωση όλων.  

Ο Δήμος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και του 
Δήμου γενικότερα. Ταυτόχρονα ο Δήμος προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των 

καταστημάτων – επιχειρήσεων και της δραστηριότητας αυτών, κατ΄ εφαρμογή της 
Αστυνομικής Διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη και τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής, 

αλλά και την αρμονική συμβίωση των επιχειρηματιών και των κατοίκων της πόλης, δια της 

παρούσας λαμβάνει απόφαση και για την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής. 
 

Η παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής έχει ισχύ ένα (01) έτος και καθορίζεται ως 
εξής: 

Κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο: 
 Κυριακή έως Πέμπτη μέχρι 01:00 της επόμενης μέρας. 

 Παρασκευή – Σάββατο - Αργίες και παραμονές Αργιών μέχρι 02:00 της επόμενης μέρας. 

 

Τα ανωτέρω εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των Δημοτικών Ενοτήτων, ως προς τον 

καθορισμό της ώρας λήξης του ωραρίου σε μια περιοχή των διοικητικών τους ορίων, 
νωρίτερα από τα αποφασιζόμενα, με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας, στην συγκεκριμένη περιοχή (περιοχή αμιγούς ή γενικής κατοικίας κλπ.).  
 

Άρθρο 21 

Προϋποθέσεις χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής 
 

α. Επιτρέπεται η παράταση ωραρίου χρήσης της μουσικής για τα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κηφισιάς, πέραν των 
νομίμων επιτρεπτών ωραρίων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, και αφού το 

Συμβούλιο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας ελέγξει, πέρα των δικαιολογητικών και τις 
πραγματικές συνθήκες του χώρου όπου λειτουργεί το κατάστημα, χωρίς να δημιουργεί 

προβλήματα στους περίοικους. 



β. Το Συμβούλιο της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας, μετά την υποβολή του αιτήματος από 

τον ενδιαφερόμενο, εξετάζει τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και 
λειτουργεί το κατάστημα του αιτούντος (π.χ. αμιγούς οικιστικής ή μη περιοχής, 

πυκνοκατοικημένης ή μη, απομονωμένο ή μη κλπ.), το είδος και την μορφή λειτουργίας του 
καταστήματος (π.χ. κλειστό ή ανοιχτό, με μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα με ηχεία κ.λ.π), 

καθώς και αν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος έχει προκαλέσει στο παρελθόν με την 

επιχειρηματική του δραστηριότητα, διαμαρτυρίες περιοίκων, ή έχουν βεβαιωθεί σε βάρος του 
παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν την κοινή ησυχία, την ηχορύπανση, την λειτουργία 

μουσικής χωρίς άδεια κλπ. 
Η παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής, δίνεται μόνο σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστούς και όχι ανοικτούς χώρους, με μέγιστη ένταση 
έως 80 decibel  και πάντα με κλειστές πόρτες και παράθυρα. 

γ. Τα καταστήματα θα πρέπει να διαθέτουν ανάλογη «ηχοαπομονωτική ικανότητα», η οποία 

θα πιστοποιείται με βεβαίωση εξειδικευμένου γραφείου ή βεβαίωση ειδικού επιστήμονα. 
δ. Να μην υπάρχουν περισσότερες από δύο (02) βεβαιώσεις παραβάσεων από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα που αφορούν την υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ηχοστάθμης (πάνω 
από 80 decibel), ή να μην υπάρχουν περισσότερες από δύο (02) αντίστοιχες βεβαιώσεις 

παραβάσεων για υπέρβαση των χρονικών ορίων μουσικής. 

ε. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι συνεπής ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις 
στον Δήμο. Σε περίπτωση οφειλών προς τον Δήμο Κηφισιάς του εν λόγω επιχειρηματία, δεν 

μπορεί να χορηγηθεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής. 

Το αίτημα για τη χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής υποβάλλεται:                                                     

- είτε μαζί με την υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας χρήσης 
μουσικής. - είτε οποτεδήποτε μετά τη χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικής.  

Τα παραπάνω ισχύουν και σε περιπτώσεις ανανέωσης της παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής. 

Άρθρο 22                                                                                                                            

Ανάκληση της άδειας χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων και ανάκληση της 
παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής  

Για τα καταστήματα στα οποία έχει ήδη χορηγηθεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής, 
ισχύουν τα κάτωθι: 

α) Όταν έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές με ηχόμετρο (πάνω από 80 
decibel), δύο (02) παραβάσεις μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, η αρμόδια Δημοτική 

Κοινότητα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την προσωρινή αφαίρεση της 

παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος για είκοσι (20) ημέρες. Σε 
περίπτωση υποτροπής δύο (02) επιπλέον βεβαιώσεις παραβάσεων το ίδιο έτος, η αρμόδια 

Δημοτική Κοινότητα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την οριστική αφαίρεση της 
παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος.  

β) Όταν έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές δύο (02) παραβάσεις για 

υπέρβαση των χρονικών ορίων της παράτασης μουσικής, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, η 
αρμόδια Δημοτική Κοινότητα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την προσωρινή 

αφαίρεση της παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος για τριάντα (30) 
ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής [δύο (02) επιπλέον βεβαιώσεις παραβάσεων το ίδιο έτος], 

η αρμόδια Δημοτική Κοινότητα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την οριστική 
αφαίρεση της παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος.  

γ) Όταν έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές δύο (02) παραβάσεις περί μη 

τήρησης ή τροποποίησης της κατεχόμενης άδειας χρήσης μουσικής (π.χ. αντί μηχανικών 
μέσων χρήση μουσικών οργάνων και αντίστροφα ή τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων, αντί σε 

κλειστό χώρο κλπ.) μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, η αρμόδια Δημοτική Κοινότητα 
εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την προσωρινή αφαίρεση της παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής του καταστήματος για σαράντα (40) ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής [δύο 

(02) επιπλέον βεβαιώσεις παραβάσεων το ίδιο έτος], η αρμόδια Δημοτική Κοινότητα 



εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την οριστική αφαίρεση της παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής του καταστήματος.  
δ) Όταν έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές δύο (02) παραβάσεις εκ των 

παραπάνω περιπτώσεων (α ή/ και β ή/ και γ) μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, η αρμόδια 
Δημοτική Κοινότητα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την προσωρινή αφαίρεση της 

παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος για είκοσι (20) ημέρες. Σε 

περίπτωση υποτροπής δύο (02) επιπλέον βεβαιώσεις παραβάσεων το ίδιο έτος, η αρμόδια 
Δημοτική Κοινότητα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την οριστική αφαίρεση της 

παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος.  
 

Εάν μετά από τρεις (03) αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης της παράτασης του ωραρίου 
χρήσης μουσικής, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση  εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας 

προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια χρήσης μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων του 

καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά, έπειτα από εισήγηση του Συμβουλίου της 
αρμόδιας Δημοτικής Κοινότητας, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

 
Στο άρθρο 23 της ίδιας Απόφασης προβλέπονται κυρώσεις (πρόστιμα). 

 

Άρθρο 23 
Κυρώσεις 

 
Σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), με την παρούσα 

κανονιστική θεσπίζεται η επιβολή προστίμων κατά των παραβατών εκείνων που δεν τηρούν 
τους όρους των αδειών χρήσης μουσικής ή/ και μουσικών οργάνων, καθώς και των αδειών 

παράτασης ωραρίου χρήσης της, που ο Δήμος τους χορήγησε, όσο και εκείνων των 

ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που χωρίς άδεια του Δήμου κάνουν 
χρήση μουσικής εντός των καταστημάτων τους, ως εξής: 

 
α. Για βεβαίωση παράβασης χρήσης μουσικής χωρίς την σχετική άδεια μουσικής, πρόστιμο 

τετρακοσίων ευρώ (400€). 

β. Για βεβαίωση παράβασης χρήσης μουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ωραρίου, 
πρόστιμο οκτακοσίων ευρώ (800€). 

γ. Για βεβαίωση παράβασης χρήσης μουσικής πέραν του επιτρεπόμενου ορίου έντασης 
(μέγιστη ηχοστάθμη 80 decibel), πρόστιμο οχτακοσίων ευρώ (800€). 

δ. Για βεβαίωση παράβασης περί μη τήρησης ή τροποποίησης της κατεχόμενης άδειας 

χρήσης μουσικής (π.χ. αντί μηχανικών μέσων χρήση μουσικών οργάνων και αντίστροφα, ή 
τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων, αντί σε κλειστό χώρο κλπ.), πρόστιμο εξακοσίων ευρώ 

(600€). 
Σε περιπτώσεις βεβαιώσεων πολλαπλών παραβάσεων, το μεγαλύτερο διοικητικό πρόστιμο 

ολόκληρο, το δεύτερο προστίθεται κατά το ήμισυ (1/2), το τρίτο κατά το ένα τέταρτο (1/4) 
κ.ο.κ. 

Τα παραπάνω πρόστιμα είναι ανεξάρτητα των ποινών που επιβάλλονται στο άρθρο 

22       της παρούσης. 
 

Άρθρο 24 
Εκθέσεις επιβολής προστίμων 

 

Οι εκθέσεις επιβολής προστίμων που αναφέρονται στο άρθρο 15, θα διαβιβάζονται (μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ένστασης) στο Τμήμα Εσόδων, Φόρων, Τελών, 

Δικαιωμάτων, Παραβόλων, Προστίμων κλπ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με απόφαση 
Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου. 

 
Άρθρο 25 

                                                    Καθαριότητα 

 
Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι υποχρεωμένοι να 

εφαρμόζουν τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, άλλως 



επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από αυτόν κυρώσεις. Τα καταστήματα υποχρεούνται να 

τοποθετούν τα απορρίμματα σε κάδους εντός του καταστήματος, τους οποίους θα βγάζουν 
στο πεζοδρόμιο τους προς αποκομιδή, μετά το πέρας της λειτουργίας του καταστήματος. 

Ειδικά, τα ιχθυοπωλεία και τα κρεοπωλεία οφείλουν τα νερά να απορρίπτονται στο σύστημα 
λυμάτων και όχι στο σύστημα ομβρίων. Επίσης τα οργανικά τους κατάλοιπα θα πρέπει να 

φυλάσσονται στο ψυγείο μέχρι την αποκομιδή τους και να μην απορρίπτονται στους κάδους. 

 
Άρθρο 26 

Μεταβατικές διατάξεις 
Οι Άδειες μουσικής – μουσικών οργάνων που έχουν χορηγηθεί από τον Δήμο Κηφισιάς και 

βρίσκονται σε ισχύ, θα πρέπει να εναρμονιστούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας τοπικής κανονιστικής απόφασης. 

 

Άρθρο 27 
Κατάργηση διατάξεων 

Η υπ’ αριθμ. 278/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς (ΑΔΑ: Β41ΧΩΕΜ-
Π7Φ), από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται. 

 

Άρθρο 28 
Ισχύς παρούσας κανονιστικής απόφασης 

 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της και παραμένει σε ισχύ, μέχρι 

την τροποποίηση ή την αντικατάστασή της με νέα κανονιστική απόφαση. 

 
Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθμό 431/2016 και υπογράφεται από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., που πήραν μέρος στη συνεδρίαση. 
 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
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