ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νέα Φιλαδέλφεια 13-06-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. 14554/14-6-2017
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνα
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας
Από το πρακτικό της αριθ. 06/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
Αριθ. Απόφασης : 11/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση Παράτασης Ωραρίου
για χρήση μουσικής ή μουσικών
οργάνων σε κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος επί
της οδού Σαλαμίνος 70 στη
Ν.Χαλκηδόνα».
Σήμερα Δευτέρα 12-06-2017 , στο Πνευματικό Κέντρο της Χαλκηδόνας, συνεδρίασε η
Δημοτική Κοινότητα της Νέας Χαλκηδόνας , προκειμένου να ασκήσει τις
αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και
στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ. 13830/07-06-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Κατερίνη Γεώργιου, η οποία επιδόθηκε
νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο
Δαγλόγλου Κατερίνα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα πέντε ( 5) μέλη του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος
Μανουράς Ευάγγελος
Δρούγγα Δάφνη Λαμπαδού
Πρεβέντη Δήμητρα
ΑΠΟΝΤΕΣ
Καφεντζής Διονύσιος

Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε, ωστόσο δικαιολόγησε την
απουσία του.
O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εισηγούμενος το 2ο
θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για την Τοπική
Κανονιστική Απόφαση περί της Άδειας Χρήσης- Λειτουργίας Μουσικής και
Μουσικών Οργάνων, καθώς και περί της Παρατάσεως Ωραρίου Λειτουργίας της
Μουσικής στα όρια του Δήμου (απόφαση 169/2016) και τους όρους υπό τους
οποίους εκδίδονται παρατάσεις ωραρίου και πρότεινε τη χορήγηση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΩΡΑΡΙΟΥ χρήσης μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ.
Κεσέρογλου Γεώργιου το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σαλαμίνος 70 στη Δημοτική
Κοινότητα Ν. Χαλκηδόνας.
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος, εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης.
To Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο, είδε την υπ’
αριθ. πρωτ. 12600-26/05/2017 αίτηση του επιχειρηματία, με την οποία αιτείται την
παράταση λειτουργίας μουσικής του ως άνω καταστήματος, καθώς και την
υπ΄αρ.169/2016 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνας και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ χρήσης μουσικής, στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Κεσέρογλου Γεώργιου, το οποίο βρίσκεται επί
της οδού Σαλαμίνος 70 στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Χαλκηδόνας, σύμφωνα με την
υπ΄αρ. 169/2016 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας
– Χαλκηδόνας ως ακολούθως:
1. Κατά την χειμερινή περίοδο (από 1ης Οκτωβρίου έως και 31η Μαρτίου) μέχρι
την 24.00 ώρα και
2. Κατά τη θερινή περίοδο (από 1ης Απριλίου έως και 30η Σεπτεμβρίου) μέχρι την
1.00 πρωινή.

3. Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, όπως
αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα Αστυνομική Διάταξη, δηλαδή
απαγορεύεται η χρήση μουσικής από 15.00 έως 17.30.
4. Κατά τις επιτρεπόμενες ώρες εκπομπής μουσικής, η μέγιστη (Α) ηχοστάθμη
μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 80 db (Α), όπως
καθορίζεται από το χαρακτήρα της περιοχής όριο.
5. Η ένταση ήχου πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να
δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα και η οποία δεν θα
ξεπερνά, σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα 80 db (Α) μέσα στο κατάστημα.
6. Τόσο κατά την χειμερινή όσο και κατά την θερινή περίοδο η μουσική θα
πρέπει να λειτουργεί μόνον εντός του καταστήματος με κλειστές πόρτες και
παράθυρα για την προστασία και περιφρούρηση της κοινής ησυχίας των
περιοίκων.
7. Η παράταση αυτή έχει ισχύ για ένα έτος, δηλαδή μέχρι την 13 Ιουνίου 2018.
8. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των παραπάνω οριζόμενων
προϋποθέσεων, το Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα εισήγησης στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής για την ανάκληση της έγκρισης που παραχωρείται για την
παράταση του ωραρίου λειτουργίας της Μουσικής.
9. Ο επιχειρηματίας υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί τους όρους της
Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης περί της Άδειας Χρήσης- Λειτουργίας
Μουσικής και Μουσικών Οργάνων, καθώς και περί της Παρατάσεως
Ωραρίου Λειτουργίας της Μουσικής στα όρια του Δήμου, και να σέβεται την
κοινή ησυχία και την ποιότητα ζωής των περιοίκων.

Ο Πρόεδρος
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα Μέλη

