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Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Της 1ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 12-1-2018 

Αρ. Απόφασης: 21 
 

Το  Συµβούλιο  της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 12.1.2018  ηµέρα  Παρασκευή 
και ώρα  18:00 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από 
τη µε αρ. πρωτ. 1/08-1-2018 πρόσκληση της προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κας 
Αθανασίου Ευαγγελίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100  ((άάρρθθρροο  8888,,  ππααρρ..11,,  22  κκααιι  
άάρρθθρροο  8899))..  
 
 
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (9) Συµβούλους : 

1. Αθανασίου Ευαγγελία 
2. Βρεττάκος Αθηνόδωρος 
3. Γεωργούλης Ευάγγελος 
4. Κορκίδη Χριστίνα 
5. Λέντζος Γεώργιος 
6. Μακρής Χρήστος 
7. Παππάς Νικόλαος 
8.  Τζωρτζάτου Αγγελική 
9.  Φασιλής Βασίλειος 
 
 
Απόντες (δικαιολογηµένα) : Η κ. Συµεωνίδου Τριανταφυλλάκου Σοφία και ο κ. Ντίζος 
Χριστόφορος 
 
 
 
Η Πρόεδρος: Αθανασίου Ευαγγελία  

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΒΔΞΩΞΥ-ΤΞΩ



 

 

 

ΘΕΜΑ 14o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
 

  

 

       Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή µη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας 
µουσικής στο κατάστηµα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος:  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΜΕ ΕΚΠΡ. ΤΗΝ ΑΙΚ. ΧΑΜΑΚΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ι∆ΗΣ 18 
EΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ 
ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 
 
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 

  
Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από 

τη λήψη του µε αρ. πρωτ. 32/4-1-2018 διαβιβαστικού της ∆/νσης Προσόδων & Εµπορίου - 
Τµήµα Έκδοσης Αδειών Κ.Υ.Ε. & Μουσικής, µε το οποίο διαβιβάζεται στην Β΄∆ηµοτική 
Κοινότητα αντίγραφο του σχετικού φακέλου. 

 
Το αναπτύσσει η Πρόεδρος κα Αθανασίου Ευαγγελία και ακολουθούν οι προτάσεις των 

κ.κ. Συµβούλων. 
 

           Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, 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», τις διατάξεις του Ν. 4442/2016 καθώς και την 822/1999 Απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, έλαβε υπόψη την µε αρ. πρωτ.9919/9-3-15 αίτηση του κ. Ιάκωβου Μουντάκη περί 
όχλησης, στην οποία συγκεκριµένα αναφέρει : «το πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στην 
λειτουργία µουσικής, η ένταση και χρήση της οποίας πολλές φορές καθ΄όλη τη διάρκεια της 
νύχτας δηµιουργεί συνθήκες ανυπόφορες εξαιτίας της όχλησης και ηχορύπανσης που 
καθιστούν αδύνατη τη διαµονή µας, µε πρόσθετα προβλήµατα ψυχοσωµατικής διαταραχής στα 
µέλη της οικογένειάς µου». 
 
           Επίσης το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, έλαβε υπόψη τις µε αρ. πρωτ.    
1020/2899/5α/3-4-2014, 1020/2899/3α/8-4-14, 1020/2899/8-α/31-10-2014 και     
1020/2899/9α/9-5-2015 µηνύσεις του Α.Τ. ∆ηµοτικού Θεάτρου περί διατάραξης κοινής ησυχίας 
των περιοίκων, το υπ΄αριθµ. 1771/1855/2012 έγγραφο της ∆/νσης Υγειονοµικού Ελέγχου όπου 
συγκεκριµένα αναφέρεται « κατά την ηχοµέτρηση που πραγµατοποιήθηκε η ηχοστάθµη εντός 
του κατ/τος κυµαινόταν µεταξύ 75-77 dB, πλην όµως λειτουργούσε µε ανοικτές πόρτες και 
παράθυρα και διαπιστώθηκε επιβάρυνση του θορύβου βάθους», καθώς και   το υπ΄αριθµ. 
671/27-3-15 έγγραφο της ∆/νσης Υγειονοµικού Ελέγχου σύµφωνα µε το οποίο  διαπιστώθηκε 
κατόπιν αυτοψίας ότι το εν λόγω κατάστηµα δεν πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών 
Υγειονοµικών ∆/ξεων και συγκεκριµένα αναφέρει « δεν εισηγούµαστε την χορήγηση άδειας 
χρήσης µουσικών οργάνων, διότι πρέπει να ληφθούν µέτρα ηχοµόνωσης» 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΒΔΞΩΞΥ-ΤΞΩ



  
         Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κατόπιν των ανωτέρω και  ύστερα από 
διαλογική συζήτηση µεταξύ της Προέδρου και των µελών του Σώµατος,  
 
 

 Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
Και δεν εγκρίνει  τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής, λόγω  
διαπιστωµένης από τα αρµόδια ελεγκτικά  όργανα, χρήσης στερεοφωνικού ηχοσυστήµατος µε 
ενισχυτή, έχοντας τις πόρτες και τα παράθυρα ανοιχτά  και διαταράσσοντας µε αυτό  τον τρόπο 
την κοινή ησυχία των περιοίκων, στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΜΕ ΕΚΠΡ. ΤΗΝ ΑΙΚ. ΧΑΜΑΚΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ι∆ΗΣ 18 
EΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΌ ΣΝΑΚ 
ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 21 
 

Πειραιάς  12 Ιανουαρίου 2018 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 15-1-2018 
 

 
                    Η                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
    Αθανασίου  Ευαγγελία     Γκιουλάκη  Βασιλεία 
 

ΑΔΑ: 6ΒΔΞΩΞΥ-ΤΞΩ


		2018-01-16T13:02:35+0200
	Athens




