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ΑΔΑ: ΩΖΨΔΩΕΣ-7ΒΔ

Κερατσίνι: 15-12-2017
Αριθ. πρωτ. : 67515

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό τη̋ υπ’ αριθ. αριθ. 14η̋ τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 29η̋ Νοεμβρίου 2017
Δημοτική̋ Κοινότητα̋ Κερατσινίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 64/2017
ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 & 3 ΤΟΥ Ν. 4442/2016):
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 29 ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ κου
ΘΕΟΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»
Στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 29 του μηνό̋ Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.45 μ.μ
συνήλθε σε δημόσια 14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Συμβούλιο τη̋ Δημοτική̋
Κοινότητα̋ Κερατσινίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 62265/23-11-2017, έγγραφη πρόσκληση τη̋ Προέδρου του
Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν.
3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα πέντε (15) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα
στη συνεδρίαση δέκα (10) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Αλεξίου Αναστάσιο̋ 2) Βεντούρη Γαρυφαλιά 3) Βρεττάκου Κυριακή 4) Δρόσου Αναστασία (Πρόεδρο̋) 5) Κισσακιαβούρη̋
Ελευθέριο̋ 6) Κούβαρη̋ Παναγιώτη̋ 7) Μανουσιάδη Βασιλική 8) Μαρκουλάκη Ανθίππη 9) Μαρωνίδου Παρασκευή και 10)
Προδρόμου Άννα.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Αρφαρά̋ Γεώργιο̋ 2) Καλαμάκη̋ Παντελεήμων-Ιωάννη̋ 3) Καραγιαννίδου Ελισάβετ 4) Πουρλιώτη̋ Γεώργιο̋ και 5) Τζανή
Ελένη.
Παρευρέθη επίση̋ ο υπάλληλο̋ του τμήματο̋ Δημοτικού Συμβουλίου, Μάνο̋ Χρήστο̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ συνεδρίαση̋.
Μετά την διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ η Πρόεδρο̋ κ. Δρόσου Αναστασία, κήρυξε την έναρξη τη̋ Συνεδρίαση̋.
Στην συνέχεια εισηγούμενη το 3ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξή̋:
Σύμφωνα με το με αριθ. 51786/28-9-2017, έγγραφο τη̋ αρμόδια̋ υπηρεσία̋, σα̋, σα̋ ενημερώνω ότι:
Σύμφωνα με τον Ν. 4442/2016 άρθρο 29 παρ. 1 και μέχρι την έκδοση τη̋ ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 1 του
ίδιου νόμου, απλουστεύτηκε η διαδικασία χρήση̋ μουσική̋ ή μουσικών οργάνων η οποία θα υποβάλλεται πλέον στο δήμο με
απλή γνωστοποίηση.
Η άδεια παράταση̋ ωραρίου χρήση̋ μουσική̋ όμω̋, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 εξακολουθεί να
χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν υποβολή̋ τη̋ σχετική̋ αίτηση̋ και την προσκόμιση του
αποδεικτικού υποβολή̋ γνωστοποίηση̋ (για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρί̋ να απαιτείται η καταβολή
παραβόλου.
Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντα̋ υπόψη τι̋ 168/2015 και 169/2015 αποφάσει̋ Δημοτικού Συμβουλίου
Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ που αφορούν την παράταση ωραρίου λειτουργία̋ μουσική̋ για μεν τη χειμερινή περίοδο μέχρι
02.00 (από 22.00) για δε τη θερινή περίοδο μέχρι 03.00 (από 23.00), σα̋ διαβιβάζουμε αίτηση του πιο κάτω
ενδιαφερόμενου με την οποία ζητά παράταση ωραρίου τη̋ χρήση̋ μουσική̋ για ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ, γνωρίζοντα̋ σα̋ ότι
έχει κατατεθεί ει̋ βάρο̋ του καταγγελία και παράπονα περιοίκων για διατάραξη ή λοιπέ̋ οχλήσει̋.
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Το Κοινοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση τη̋ κ. Προέδρου έλαβε υπόψη:
Το προαναφερθέν έγγραφο.
1.Τον Ν. 4442/2016 άρθρο 29 παρ. 1 και άρθρο 36 παρ. 1
2. Την υπ. Αριθ. 9/23128/15-5-2015 με ΑΔΑ: ΩΝ9ΜΩΕΣ-Χ2Σ απόφαση τη̋ Κοινότητα̋ Δραπετσώνα̋.
3. Την υπ. Αριθ. 34/25130/25-5-2015 με ΑΔΑ: Ψ0ΟΡΩΕΣ-Κ9Κ απόφαση τη̋ Ποιότητα̋ Ζωή̋ και
4. Την υπ. Αριθ. 168/25582/27-5-2015 με ΑΔΑ: Ω81ΨΩΕΣ-ΖΓΞ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Την υπ. Αριθ. 169/25985/25-5-2015 με ΑΔΑ: ΨΘΦΡΩΕΣ-2Σ0 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρο̋, έδωσε τον λόγο στον κο Χαλυβόπουλο Ηλία, ο οποίο̋ εξέφρασε τα παράπονά του για τι̋
οχλήσει̋ που του προξενεί το ανωτέρω κατάστημα, σε εκείνον όσο και στου̋ περίοικου̋ τη̋ διπλανή̋ πολυκατοικία̋ που
διαμένει. Κατέθεσε καταγγελίε̋ περιοίκων, Υπεύθυνε̋ Δηλώσει̋ του Ν. 1599/1986, αποσπάσματα από ελέγχου̋ τη̋
Αστυνομία̋ μετά από καταγγελίε̋ του καθώ̋ επίση̋ και διαφόρου̋ νόμου̋ σχετικά με το θέμα.
Στην συνέχεια η κα Πρόεδρο̋, έδωσε τον λόγο στον κο Θεόσογλου Μάρκο-Παναγιώτη, ο οποίο̋ εξέφρασε τα δικά του
επιχειρήματα και κατέθεσε και αυτό̋ Υπεύθυνε̋ Δηλώσει̋ του Ν. 1599/1986 περιοίκων όπου αναφέρουν ότι δεν του̋
ενοχλεί το εν λόγω κατάστημα.
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε η αρμόδια Αντιδήμαρχο̋ κα Παναγιώτα Περδίκη, η οποία εξέφρασε τι̋ απόψει̋ τη̋ υπηρεσία̋.
Και μετά από διαλογική συζήτηση και διευκρινήσει̋ η κα Πρόεδρο̋ διάβασε το έγγραφο τη̋ ΓΕΝ. Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, με αριθμό πρωτ.: 4296/09-112017, Σχετ.: 4661 και πρωτόκολλο του Δήμου μα̋ 60644/14-11-2017, όπου στην παράγραφο 2 αναφέρει ότι εντό̋ τη̋
επιχείρηση̋ γινόταν χρήση μουσική̋ μέσω στερεοφωνικού μηχανήματο̋ σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ κατεχόμενη̋ (ε)
σχετική̋ (με κλειστέ̋ πόρτε̋ και παράθυρα, η μέγιστη επαναλαμβανόμενη ηχοστάθμη ήταν 72 dB (A). Και στην παράγραφο
3 αναφέρει ότι μετά από έλεγχο που έγινε στο ανωτέρω κατάστημα ΔΕΝ διαπιστώθηκε παράβαση από τη χρήση μουσική̋
την ώρα του ελέγχου από την Υπηρεσία.
Στην συνέχεια η κα Πρόεδρο̋ έκανε την εξή̋ πρόταση: « Να δοθεί άδεια μόνο για ένα χρόνο, με την προϋπόθεση ότι
θα γίνει έλεγχο̋ από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ για το αν υπάρχει ηχομόνωση στο ανωτέρω κατάστημα και αν δεν
υπάρχει αυτή να γίνει μέσα στο έτο̋ 2018» και έθεσε την ανωτέρω πρόταση προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντο̋ τη̋ Κοινοτική̋ Συμβούλου κα̋ Μανουσιάδη Βασιλική̋, η οποία ψήφισε ΟΧΙ)

1)
Εγκρίνει την παράταση ωραρίου για ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ, ύστερα από την υποβολή γνωστοποίηση̋, του
κάτωθι καταστήματο̋:
Ιδιοκτήτη̋ ο κο̋: ΘΕΟΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
Χρήση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, σε ισόγειο χώρο, επί τη̋ οδού ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 29, στο Κερατσίνι.
Η παράταση ωραρίου δίνεται: Για τη μεν χειμερινή περίοδο μέχρι 02.00 (από 22.00), για δε τη θερινή

2)

περίοδο μέχρι 03.00 (από 23.00). Χωρί̋ δικαίωμα ορχήστρα̋, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία
των περιοίκων.
Όσον αφορά την παράταση ωραρίου τη̋ άδεια̋ μουσική̋ στου̋ εξωτερικού̋ χώρου̋, θα δίνεται μέχρι τη̋

3)
24.00.
4)

Να γίνει έλεγχο̋ από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ για το αν υπάρχει ηχομόνωση στο ανωτέρω κατάστημα και
αν δεν υπάρχει αυτή να γίνει μέσα στο έτο̋ 2018.

απόφαση αυτή πήρε αριθμό (64).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 30-11-2017
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