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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5ζ
«Χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος»

Πρακτικό της με αριθ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της 31

ης

του μηνός Ιανουαρίου του

έτους 2014.
Στο Χολαργό σήμερα, 31-1-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, το Τοπικό Συμβούλιο
της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
2047/27-1-2014, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 6 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αποστολόπουλος Ν., Αρβανίτη-Φραγκή Γ., Πετράκη Κ., Χριστοδουλοπούλου Π., Ραγκούσης
Δ., Ρουφογάλη Μ.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Καπουσίζη Χ., Φράγκου Ε., Μπόγρης Μ., Δεσύλλας Ν., Δάλλας Π. (οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημερώνοντας τα μέλη του Τ.Σ. για την
υπ΄ αριθ. 240/18-12-2013 Κανονιστική

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Παπάγου-Χολαργού, της υπ΄αρ. 20/2013 Συνεδρίασης, που καθορίζει θέματα σχετικά με την
αδειοδότηση και λειτουργία

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και τους

όρους και προϋποθέσεις για τη λειτουργία μουσικής σε αυτά, έδωσε τον λόγο στην κ.
ο

Χριστοδουλοπούλου Π., η οποία εισηγούμενη το 1 θέμα της ημερησίας διάταξης πρότεινε τη
χορήγηση παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ, με τον διακριτικό τίτλο «Wοrκ - Εργοτάξιον», το οποίο
βρίσκεται στην οδό Βουτσινά 1, στο Χολαργό, και κατέχει ήδη την υπ’ αρ. 8068/25-06-2012
χορηγηθείσα άδεια χρήσης στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος.
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος, εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης.
Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αφού άκουσε τον Πρόεδρο.
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Είδε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44297/23-12-2013 αίτηση, του κ. ΔΑΛΑΡΕΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του
Αμπντάλλα, με την οποία αιτείται την παράταση λειτουργίας μουσικής του ως άνω
καταστήματος, καθώς και την υπ΄αρ. 240 Κανονιστική Απόφαση της 20/18-12-2013
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση το Τοπικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη παράταση λειτουργίας μουσικής (πέραν της ώρας 22.00 τη χειμερινή περίοδο και
της ώρας 23.00 τη θερινή περίοδο), για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ, με τον διακριτικό τίτλο «Work – Εργοτάξιον» επί της οδού Βουτσινά 61,
στο Χολαργό, της ετερόρρυθμης εταιρείας «ΔΑΛΑΡΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Α. ΔΑΛΑΡΕΤΟ του Αμπντάλλα, σύμφωνα με την υπ΄αριθ.
240 Κανονιστική Απόφαση της με αριθ. 20/18-12-2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού, δηλαδή:
1) Κατά τις ημέρες Παρασκευή ,Σάββατο και Κυριακή, τις επίσημες αργίες και τις
παραμονές των επισήμων αργιών καθώς και κατά την περίοδο 18 Δεκεμβρίου - 8
Ιανουαρίου, κατά μεν τη χειμερινή περίοδο μέχρις ώρας 01.00 κατά δε τη θερινή περίοδο
μέχρι 02.00 και υπό την προϋπόθεση ότι η θέση του καταστήματος είναι τέτοια που
διασφαλίζεται η ησυχία των περιοίκων.
2) Για τις καθημερινές (Δευτέρα έως και Πέμπτη): Παράταση λειτουργίας μουσικής κατά
δύο (2) ώρες, ήτοι κατά τη χειμερινή περίοδο μέχρι 24.00 και κατά τη θερινή μέχρι 01.00
πρωϊνή.
3) Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
4) Το κατάστημα, κατά τις ώρες λειτουργίας της μουσικής, θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες
τα παράθυρα και οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό άνοιγμα και με κατάλληλο(αθόρυβο)
σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού της αίθουσας, ώστε να μη δημιουργείται
ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.
5) Απαγορεύεται να υπάρχουν ηχεία, τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής
μουσικής και παραγωγής θορύβου έξω από το κατάστημα.
6) Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα απαγορεύεται να ξεπερνά, σε οποιαδήποτε
περίπτωση τα 80db(Α), σύμφωνα με την παραγρ. 2 άρθρου 4 της υπ΄αριθ. Α5/3010/85
Απόφασης του Υπουργού Υγείας – Πρόνοιας – Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 593Β/2-10-85).
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Τα Μέλη
Αρβανίτη-Φραγκή Γ., Πετράκη Κ., Χριστοδουλοπούλου Π., Ραγκούσης Δ., Ρουφογάλη Μ.

