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Απόσπασµα από τα πρακτικά
Συνεδρίασης, που έγινε στις 6-11-2018
Αρ. Απόφασης: 94

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 06.11.2018 ηµέρα Τρίτη και
ώρα 18:00 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη
µε αρ. πρωτ. 71/ 30-10-2018 πρόσκληση της προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κας
Αθανασίου Ευαγγελίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 88, παρ.1, 2 και
άρθρο 89) όπως αυτές αντικαθίστανται από τον Ν. 4555/19-7-2018.
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (9) Συµβούλους :
1. Αθανασίου Ευαγγελία
2. Βρεττάκος Αθηνόδωρος
3. Γεωργούλης Ευάγγελος
4. Κορκίδη Χριστίνα
5. Μακρής Χρήστος
6. Ντίζος Χριστόφορος
7. Συµεωνίδου Τριανταφυλλάκου Σοφία
8. Τζωρτζάτου Αγγελική
9. Φασιλής Βασίλειος
Απόντες : Ο κ. Λέντζος Γεώργιος και ο κ. Παππάς Νικόλαος

Η Πρόεδρος: Αθανασίου Ευαγγελία
Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία
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ΘΕΜΑ 7o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης (εξ΄ αναβολής) για έγκριση ή µη άδειας παράτασης ωραρίου
λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ 18
EΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα

Για το εν λόγω κατάστηµα το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας είχε αποφασίσει
οµόφωνα τη µη έγκριση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής, λόγω διατάραξης
της κοινής ησυχίας των περίοικων, παράβασης ωραρίου και χρήσης µουσικών οργάνων µε
ανοιχτά παράθυρα και θύρα, µε τις υπ΄αριθµ. 85/22-6-2017 και 120/26-09-2017 αποφάσεις.
Στη συνέχεια ο κ Ελευσινιώτης Ιωάννης µε την υπ΄αριθµ. 87110/30961/16-10-2017 προσφυγή
του, στράφηκε κατά της υπ΄αριθµ. 120/26-09-2017 απόφασης του Συµβουλίου.
Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολήθηκε εκ νέου µε το πιο πάνω θέµα,
ύστερα από τη λήψη του µε αρ. πρωτ. 34052/2945/10-07-2018 διαβιβαστικού της ∆/νσης
Προσόδων & Εµπορίου - Τµήµα Έκδοσης Αδειών Κ.Υ.Ε. & Μουσικής, µε το οποίο διαβιβάστηκε
στην Β΄∆ηµοτική Κοινότητα αντίγραφο του σχετικού φακέλου κατόπιν νέας αιτήσεως του κ.
Ελευσινιώτη.

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας επανεξετάζει το πιο πάνω θέµα, ύστερα από
την αναβολή της λήψης απόφασης για την έγκριση ή µη, άδειας παράτασης ωραρίου
λειτουργίας µουσικής στο εν λόγω Κ.Υ.Ε., που είχε δοθεί µε την µε αριθµ.79/23-07-2018
απόφαση του, προκειµένου να ενηµερωθεί εγγράφως από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Αττικής για την πορεία της προσφυγής του και να ζητήσει σχετική γνωµοδότηση από την
Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου.

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε την µε αριθµό πρωτ.
48304/1663/10-10-2018 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως
εξής:
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Αφού είδε την µε αρ. πρωτ. 1952/2-11-2017 προηγούµενη Γνωµοδότηση της Νοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου, σύµφωνα µε την οποία είναι νόµιµη και δικαιολογηµένη η άρνηση
χορήγησης της άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο εν λόγω κατάστηµα διότι
δεν υπάρχει µόνο αναφορά – καταγγελία περιοίκου αλλά και µήνυση στην οποία βεβαιώνεται
διατάραξη της κοινής ησυχίας και επιπροσθέτως βεβαιώνεται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
η χρήση µουσικών οργάνων µε ανοιχτά παράθυρα και θύρα.
Αφού είδε την µε αριθµ.πρωτ. 87110/30961/16-10-2017 προσφυγή του κ. Ελευσινιώτη,
καθώς και τα µε αριθµ. πρωτ. 71496/24942/21-8-2018 και 97117/34187/11-01-2018 σχετικά
έγγραφα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής από τα οποία προκύπτει ότι η ως άνω
προσφυγή θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.

Αφού είδε την µε αρ. πρωτ. Οικ.174/22-10-2018 σιωπηρή απόρριψη της Επιτροπής του
αρ. 152 του Ν.3463/2006, που αφορά την προσφυγή του κ. Ελευσινιώτη κατά της
97117/34187/11-1-2018 σιωπηρής απόρριψης Συντονιστή Α.∆.Α της από 16-10-17 προσφυγής.
Αφού είδε το φάκελο µε όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά του ανωτέρω
καταστήµατος, την υπ΄αριθµ.1020/2763/9-α/15-6-2016 µήνυση περί διατάραξης κοινής ησυχίας
των περίοικων, καθώς και τις υπ΄ αριθµ.1020/2763/8-α/30-5-2016 και 1020/2763/10-α΄/20-062018 µηνύσεις του Α.Τ. ∆ηµ. Θεάτρου, τα υπ΄ αριθµ. 1955/14-6-16 και 1470/14-6-2016 έγγραφα
της ∆/νσης Υγειονοµικού Ελέγχου, στα οποία διαπιστώθηκε χρήση µουσικών οργάνων µε
ανοιχτά παράθυρα και θύρα, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 31530/19-07-2016 Αίτηση της κας Χατζή
Ζωής περί όχλησης από τη λειτουργία µουσικών οργάνων.
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Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και
αφού είδε την Υγειονοµική διάταξη Α5/3010/85, το άρθρο 3 της Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/1996,
το άρθρο 80 Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) αρ. 83
«περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» όπως αυτές αντικαθίστανται από τον Ν.
4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018), τις διατάξεις του Ν. 4442/2016 καθώς και την
822/1999 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την επισήµανση ότι δεν τίθεται υπόψη του
Συµβουλίου κάποιο νεότερο στοιχείο (αθωωτική απόφαση κλπ) και µετά από διαλογική
συζήτηση µεταξύ της Προέδρου και των µελών του Σώµατος,

Αποφασίζει Οµόφωνα
Και δεν εγκρίνει τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής, για τους
ανωτέρω λόγους, στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ 18
EΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 94
Πειραιάς 6 Νοεµβρίου 2018
Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς 7-11-2018

Η
Πρόεδρος

Αθανασίου Ευαγγελία

Η
Γραµµατέας

Γκιουλάκη Βασιλεία

