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ενδιαθέρονηος»
Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζ. 9/2014 ηακηικής ζπλεδξίαζεο ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο
ης

Κνηλφηεηαο Υνιαξγνχ ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ – Υνιαξγνχ, ηεο 12

ηνπ κελφο Μαΐοσ ηνπ έηνπο

2014.
ην Υνιαξγφ ζήκεξα, 12-05-2014, εκέξα Γεσηέρα θαη ψξα 10:30, ην Σνπηθφ πκβνχιην ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Υνιαξγνχ ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ – Υνιαξγνχ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Υνιαξγνχ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξση.
13473/9-05-2014, πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, πνπ επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87).
Γηαπηζηψζεθε πσο ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 11 κειψλ
παξαβξέζεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε 6 θαη νλνκαζηηθά νη
ΠΑΡΟΝΣΔ
Απνζηνιφπνπινο Ν., Πεηξάθε Κ., Μπφγξεο Μ., Υξηζηνδνπινπνχινπ Π. Γεζχιιαο Ν.,
Ραγθνχζεο Γ.
ΑΠΟΝΣΔ
Αξβαλίηε-Φξαγθή Γ., Καπνπζίδε X., Ρνπθνγάιε Μ., Φξάγθνπ Δ., Γάιιαο Π. (νη νπνίνη δελ
πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λφκηκα)
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Υξηζηνδνπινπνχινπ Π., ε νπνία εηζεγνχκελε ην 2 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πξφηεηλε ηε
ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθήο ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ (εζηηαηφξην
– ζλαθ κπαξ) – ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ (θαθεηέξηα), κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΟΤΡΔΗΟ
ΓΔΗΠΝΟ» θαη ην νπνίν βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Γντξάλεο 1 ζην Υνιαξγφ, ζηελ θα ΑΝΝΑ
ΜΠΟΤΕΑΝΖ ηνπ Γεσξγίνπ, ε νπνία θαηέζεζε φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.
Μεηά ηα αλσηέξσ ν Πξφεδξνο, εηζεγήζεθε ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.
Σν Σνπηθφ πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Υνιαξγνχ αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν.
Δίδε ηελ ππ’ αξ. πξση. 5741/26-02-2014 αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα πξνο απηήλ δηθαηνινγεηηθά
ηεο θαο ΑΝΝΑ ΜΠΟΤΕΑΝΖ ηνπ Γεσξγίνπ, ηελ ππ΄αξ. 240 Καλνληζηηθή Απφθαζε ηεο κε αξ.
20/18-12-2013 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ-Υνιαξγνχ, ε
νπνία θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο
ζηεξενθσληθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο
ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ & Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο, ε νπνία κε ηνλ ππ’ αξ. 1233/3-04-2014
έγγξαθφ ηεο εηζεγείηαη ζεηηθά ζηε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ζηεξενθσληθνχ ζπγθξνηήκαηνο

κηθξήο ηζρχνο κε έληαζε 80 DB κέζα ζην θαηάζηεκα θαη γηα ηηο επηηξεπφκελεο ψξεο Δπίζεο
δελ ζα ππάξρνπλ ερεία ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή εθπνκπήο κνπζηθήο έμσ απφ ην
θαηάζηεκα
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Σνπηθφ πκβνχιην
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ζηεξενθσληθνχ ζπγθξνηήκαηνο κηθξήο ηζρχνο κε
κέγηζηε ερνζηάζκε ηα 80db κέζα ζην θαηάζηεκα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο
Γ/λζεο Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ & Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο θαη ηνπ Γξαθείνπ Καηαζηεκάησλ,
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ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ (εζηηαηφξην – ζλαθ κπαξ) –
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ (θαθεηέξηα), κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΟΤΡΔΗΟ ΓΔΗΠΝΟ» επί ηεο
νδνχ Γντξάλεο 1 ζην Υνιαξγφ, ηεο θαο ΑΝΝΑ ΜΠΟΤΕΑΝΖ ηνπ Γεσξγίνπ, θαη παξαπέκπεη
εηζεγνχκελν ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζε φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε κνπζηθψλ νξγάλσλ
αλακέλνληαο ηε ζχκθσλε ή κε γλψκε ηνπ, πξνθεηκέλνπ ην Σ.. λα νινθιεξψζεη ηελ
απφθαζε κε ηε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ε ελδηαθεξφκελε ηδηνθηήηξηα ζα θαηαζέζεη ζηελ
Τπεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Καηαζηεκάησλ ηελ άδεηα ΑΔΠΗ γηα ηε δεκφζηα εθηέιεζε κνπζηθήο, ε
νπνία έρεη ιήμεη. Παξάιιεια εγθξίλεη παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο (πέξαλ ηεο ψξαο
22.00 ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ηεο ψξαο 23.00 ηε ζεξηλή πεξίνδν), ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ.
240 Καλνληζηηθή Απφθαζε ηεο κε αξηζ. 20/18-12-2013 πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ
Παπάγνπ-Υνιαξγνχ, δειαδή:
1) Καηά ηηο εκέξεο Παξαζθεπή, άββαην θαη Κπξηαθή, ηηο επίζεκεο αξγίεο θαη ηηο
παξακνλέο ησλ επηζήκσλ αξγηψλ θαζψο θαη θαηά ηελ πεξίνδν 18 Γεθεκβξίνπ - 8
Ηαλνπαξίνπ, θαηά κελ ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν κέρξηο ψξαο 01.00 θαηά δε ηε ζεξηλή πεξίνδν
κέρξη 02.00 θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη ηέηνηα πνπ
δηαζθαιίδεηαη ε εζπρία ησλ πεξηνίθσλ.
2) Γηα ηηο θαζεκεξηλέο (Γεπηέξα έσο θαη Πέκπηε): Παξάηαζε ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο καηά
δύο (2) ώρες, ήηνη θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν κέρξη 24.00 θαη θαηά ηε ζεξηλή κέρξη 01.00
πρωϊνή.
3) Απαγνξεχεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο θαηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο.
4) Σν θαηάζηεκα, θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο, ζα ιεηηνπξγεί κε θιεηζηέο ηηο
πφξηεο, ηα παξάζπξα θαη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή ηερλεηφ άλνηγκα θαη κε θαηάιιειν
(αζφξπβν) ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ή θιηκαηηζκνχ ηεο αίζνπζαο, ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη
ερνξχπαλζε ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.
5) Απαγνξεχεηαη λα ππάξρνπλ ερεία, ηειεφξαζε ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή εθπνκπήο
κνπζηθήο θαη παξαγσγήο ζνξχβνπ έμσ απφ ην θαηάζηεκα.
Ζ έληαζε ηεο κνπζηθήο κέζα ζην θαηάζηεκα απαγνξεχεηαη λα μεπεξλά, ζε νπνηαδήπνηε
πεξίπησζε, ηα 80db(Α), ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. 2 άξζξνπ 4 ηεο ππ΄αξηζ. Α5/3010/85
Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο – Πξφλνηαο – Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΦΔΚ 593Β/2-10-85)..
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