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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. 22ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Πύργου
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης ανανέωσης άδειας λειτουργίας
μουσικών οργάνων, επ΄ αορίστου και παράτασης ωραρίου έως τις 2:00,
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Σταυρόπουλου Βασιλείου του
Ανδρέα που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σκαφιδιάς του Δήμου Πύργου (Ψησταριά)».
Στον Πύργο σήμερα 21 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
13.30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, ύστερα από την υπ’ αριθμό 33430/11.11.2016
έγγραφης πρόσκλησης σε συνδυασμό με το υπ. αρ. 33911/16.11.2016 έγγραφο του
Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Διονύσιου Μπέλτσου, για την επανάληψη
της ματαιωθείσας λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, συνεδρίασης της 16ης Νοεμβρίου 2016,
όπου επιδόθηκαν σε κάθε μέλος χωριστά και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρθ. 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως
διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής βρέθηκαν παρόντα και τα εννέα (9) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπέλτσος Διονύσιος(Πρόεδρος )
2. Ζουμπάκης Αυγερινός (τακτικό μέλος)
3. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα(τακτικό μέλος)
4. Βλαχαντώνης Νικόλαος(τακτικό μέλος)
5. Aνδριόλας Γεώργιος (τακτικό μέλος)
6. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης (τακτικό μέλος)
7. Δημουλιάς Λεωνίδας (τακτικό μέλος)
8. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος(τακτικό μέλος)
9. Κόρδας Θεόδωρος (αναπληρωματικός σύμβουλος μειοψηφίας, για την αναπλήρωση
του συμβούλου κ. Αθανάσουλα Χρήστου, κατόπιν ανεξαρτητοποίησης του,
σύμφωνα με το αρθρο 74 παρ. 7&8 Ν.3852/2010 και την υπ. αρ. 43/30565/6.8.2014
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. κεφ.Δ΄παρ. 3.2)
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου
Τσακανίκα Αδαμαντία .
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το 6ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης ανανέωσης άδειας
λειτουργίας μουσικών οργάνων επ΄ αορίστου και παράτασης ωραρίου έως τις 2:00,
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Σταυρόπουλου Βασιλείου του Ανδρέα
που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σκαφιδιάς του Δήμου Πύργου (Ψησταριά)».
Αναφερόμενος ο Πρόεδρος στο θέμα είπε ότι: Με το υπ’ αριθμ. 32246/2-11-2016
έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του
Δήμου, μας υπέβαλε την αίτηση του Σταυρόπουλου Βασιλείου του Ανδρέα και
εισηγείται την ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων επ΄ αορίστου και παράταση του
ωραρίου λειτουργίας έως τις 2:00, στο κατάστημα του ((Ψησταριά), που βρίσκεται
στην Τ.Κ. Σκαφιδιάς του Δήμου Πύργου, το οποίο κατέχει τις υπ’ αριθμ.
13265/9.11.2001 άδεια λειτουργίας και 10912/22.4.2010 άδεια πρόσθετης πράξης
προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων.
Ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή
χορηγήθηκε για περιορισμένη χρονική διάρκεια, ζητείται από τον οικείο Δήμο ένα μήνα
πριν από τη λήξη της. Μέχρι τη χορήγηση ή μη της ανανέωσης η χρήση των μουσικών
οργάνων τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη (παρ.1 άρθρο 5 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.2.1/ 31600/
20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/Β΄τ./9.12.2013).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/06 παρ.4 και το άρθρο 73 του
Ν.3852/2010 την έγκριση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγεί η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής. Με την υπ. αρ. 72/2014 απόφαση ΕΠΖ είχε εγκριθεί η χορήγηση
άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το ανωτέρω κατάστημα και παράταση
ωραρίου έως τις 2:00 για τα έτη 2014-15 &16, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 της υπ’
αριθμ. 3/96 Αστυνομικής διάταξης «Περί κοινής ησυχίας», όπου αναφέρεται ότι το
ωράριο μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων ανάλογα με το
είδος λειτουργίας μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω
κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την
03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02:00π.μ. με
την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Το κατάστημα έχει
αδειοδοτηθεί με δυναμικότητα διακοσίων (200) καθισμάτων υπαίθριο χώρο αυτού,
κατόπιν αδείας της δημοτικής αρχής.
Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.1112013 (ΦΕΚ 3106 /Β/
9.12.2013) άρθρο 5 παρ. 3 για την ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων δεν
απαιτείται γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την ανανέωση χορήγησης άδειας
λειτουργίας μουσικών οργάνων και την παράταση του ωραρίου λειτουργίας στο
κατάστημα (Ψησταριά) του Σταυρόπουλου Βασιλείου του Ανδρέα που βρίσκεται στην
Τ.Κ. Σκαφιδιάς του Δήμου Πύργου.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου, έλαβε υπόψη
της τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/06 παρ.4, του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010, της υπ’ αριθμ.3/96 Αστυνομικής διάταξης «Περί κοινής ησυχίας» την ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ3106/Β/9.12.2013),το γεγονός ότι υποβλήθηκε
το παράβολο 300,00 ευρώ καθώς και την θετική εισήγηση του Τμήματος
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ομόφωνα εγκρίνει την χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
στο κατάστημα (Ψησταριά) του Σταυρόπουλου Βασιλείου του Ανδρέα που βρίσκεται
στην Τ.Κ. Σκαφιδιάς του Δήμου Πύργου, επ΄ αορίστου, καθώς και παράταση του
ωραρίου αυτού έως τις 2:00 π.μ., με την προϋπόθεση ότι μπορεί να λειτουργήσει με
χρήση μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος επιτρεπτής
μέγιστης Α-ηχοστάθμης 80DB(A), χωρίς να δημιουργεί προβλήματα δημόσιας υγείας, σε
ώρες που δεν διαταράσσεται η κοινή ησυχία και με κλειστές πόρτες και παράθυρα,
καθότι υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 136/2016.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Διονύσιος Μπέλτσος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ανδριόλας Γεώργιος
Ζουμπάκης Αυγερινός
Δημουλιάς Λεωνίδας
Βλαχαντώνης Νικόλαος
Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος
Αγγελακοπούλου Ανδριάννα
Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
Κόρδας Θεόδωρος

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πύργος 23-11-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΟΣ
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