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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Περικλέους 55 - 15561 Χολαργός
Τηλ : 213 - 2002.878
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 22/2018
ΘΕΜΑ : Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
Πρακτικό της με αριθ. 8/2018 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, της 23ης του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018.
Στο Χολαργό σήμερα, 23-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση
στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 25948/19-11-2018,
πρόσκληση της Προέδρου 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 οι 7 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γκούμα Α., Αγορίτσας Δ Ζίγκηρης Θ., Παραδέλη Ισμ., Δερτιλή Ε., Φιλόσοφος Α., Μακρίδης Π.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαγιάννη Ι., Κουντούρης Χ, Ζήκας Δ. Κώνστα Κ. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα).
Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου, ότι παρέλαβε τη με αριθ.
πρωτ. 25605/13-11-2018 Εισήγηση του Τμήματος Καταστημάτων και Λαϊκών Αγορών του Δήμου, η οποία
έχει ως ακολούθως :
Σας πληροφορούμε ότι έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας η με αρ. πρωτ. 9721/04.05.2018 αίτηση
της κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΡΑΪΣΗ, με την οποία αιτείται τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής με παράταση ωραρίου,
στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
(πρόχειρου γεύματος) (καφετέρια), το οποίο βρίσκεται επί της Ασπασίας 72 - 74, στη Δημοτική Κοινότητα
Χολαργού. Το κατάστημα λειτουργεί με την υπ΄αρ. 1058314/28.04.2018 γνωστοποίηση.
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4442/07.12.2016 - περί απλούστευσης ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής
και μουσικών οργάνων- η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995
Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού
Δημοσίας Τάξης (Β΄ 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται.
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Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων,
υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 του Ν. 4442/07.12.2016 τη δήλωση χρήσης.
Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου3 του
άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση
άλλων δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.
Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται.
Οι υποχρεώσεις ή οι άδειες αυτές, δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της
γνωστοποίησης ούτε της άδειας παράτασης ωραρίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως λάβετε σχετική απόφαση για την χορήγηση
ή μη της παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και για το χρονικό διάστημα ισχύος της (έως 3 έτη),
ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010
και σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 240/18.12.2013 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Παπάγου – Χολαργού, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις
υπ΄αρ. 75/02.04.2015 και 78/09.03.2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Παπάγου – Χολαργού (παρ. ε’ , όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής).

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, αφού άκουσε την Πρόεδρο, είδε τη με με αριθ. πρωτ.
10118/08-5-2018 Εισήγηση του Τμήματος Καταστημάτων και Λαϊκών Αγορών του Δήμου, και λαμβάνοντας
υπόψη τα παραπάνω μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη Χορήγηση Άδειας Παράτασης Ωραρίου Μουσικής, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (πρόχειρου γεύματος) (καφετέρια)
το οποίο βρίσκεται επί της Ασπασίας 72 - 74, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
Το εν λόγω κατάστημα λειτουργεί με την υπ΄αρ. 1058314/28.04.2018 γνωστοποίηση, σύμφωνα με την υπ’
αρ. 240/2013 κανονιστική απόφαση σχετικά με την αδειοδότηση και λειτουργία μουσικής σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις υπ΄ αρ.
75/02.04.2015 και 78/09.03.2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού (παρ. ε’ , όροι
και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής), ως ακολούθως :
1) Τις καθημερινές ημέρες (Δευτέρα έως και Πέμπτη) η λειτουργία μουσικής παρατείνεται κατά δύο (2)
ώρες, ήτοι κατά μεν τη χειμερινή περίοδο μέχρι την 24:00 ώρα, κατά δε τη θερινή περίοδο μέχρι την
01:00 πρωινή.
2) Κατά τις ημέρες Παρασκευή (βράδυ Παρασκευής), Σάββατο (βράδυ Σαββάτου) και Κυριακή (βράδυ
Κυριακής), τις επίσημες αργίες και τις παραμονές των επισήμων αργιών καθώς και την περίοδο 18
Δεκεμβρίου - 8 Ιανουαρίου, παρατείνεται μέχρι την 03:00 πρωινή, για τα καταστήματα που λειτουργούν
σε κλειστό χώρο και για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02:00 πρωινή, με
την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
3) Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας, όπως αυτές καθορίζονται από
την ισχύουσα Αστυνομική Διάταξη.
4) Ως θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως
χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
Αστυνομική Διάταξη.
5) 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.
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6) 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.
7) Θα λειτουργεί με κλειστές τις πόρτες, τα παράθυρα και οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό άνοιγμα και με
κατάλληλο (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού της αίθουσας, ώστε να μην δημιουργείται
ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.
8) Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής και παραγωγής
θορύβου έξω από το κατάστημα.
Η άδεια χορηγείται για (3) τρία έτη.
Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

Τα Μέλη: Αγορίτσας Δ Ζίγκηρης Θ., Παραδέλη Ισμ., Δερτιλή Ε., Φιλόσοφος Α., Μακρίδης Π.

