ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 1 ης /2020 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα την 14-1-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 196/10-1-2020 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και
γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του
Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τέσσερα (4) παρόντα
μέλη και τρία (3) απόντα μέλη, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Αθανασιάδης Θεόδωρος
2.- Γρηγοριάδης Νικόλαος
3.- Αναστασιάδης Ηλίας
4.-Λευκόπουλος Αναστάσιος

(Πρόεδρος)
(Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σμολοκτός Νικόλαος
2.- Κότιος Αγγελος
3.- Τσαουσίδης Ιωάννης

(Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)

Οι οποιοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη
Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος προσκόμισε την
αριθ.268/13-1-2020 εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου του Τμήματος Καταστημάτων με την οποία
εστάλη η αριθ.268/13-1-2020 αίτηση του κ.Ναλβάντη Ευστρατίου για την χορήγηση άδειας παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής έτους 2020 στο κατάστημά του το οποίο λειτουργεί στην Καλλιθέα.
Επειδή τα καταστήματα πρέπει να εφοδιαστούν άμεσα με την άδεια αυτή και για να μην εκκρεμεί
η λήψη απόφασης μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της ΕΠΖ πρότεινε ο Πρόεδρος ν’ αποδεχτεί η επιτροπή
το θέμα αυτό ως έκτακτο και να το συζητήσει στην παρούσα συνεδρίαση
Η επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου για το έκτακτο του θέματος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να συζητηθεί το θέμα με την διαδικασία του επείγοντος και εκτός της ημερήσιας διάταξης
Αριθ.Απόφ: 1/2020
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ.Ναλβάντη Ευστράτιο
στην Κοινότητα Καλλιθέας
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έκτακτο θέμα προσκόμισε στα μέλη της επιτροπής την αριθ.268/131-2020 εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου του Τμήματος Καταστημάτων με την οποία εστάλη η
αριθ.268/13-1-2020 αίτηση του κ.Ναλβάντη Ευστρατίου για χορήγηση άδειας παράτασης

χρήσης

μουσικής ή μουσικών οργάνων έτους 2020 για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)
που διατηρεί στην κοινότητα Καλλιθέας (αριθ.1041570/12-1-2018 γνωστοποίηση χρήσης μουσικής του
καταστήματος)

Σύμφωνα με την αριθ.3/1996 Αστυνομική Διάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»
με την οποία καθορίζεται

το ωράριο λειτουργίας της μουσικής με παράταση.

Ειδικότερα στο Άρθρο 1 «Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας – Απαγορεύσεις» αναφέρονται
τα εξής:
1. Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής:
α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00 ως 17.30 και από 23.00 έως 07.00.
β. Κατά την χειμερινή περίοδο από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 07.30.
2. Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, 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.
Στην παρ. 3 του άρθρου 3 της 3/1996 Αστ.Διάταξης ορίζεται ότι για τα κέντρα που λειτουργούν
σε κλειστό χώρο ορίζεται παράταση έως τις 3.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό
χώρο μέχρι τις 2.00 ώρα, αν και εφόσον κριθεί ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Στο άρθρο 29 παρ.3 του Ν.4442/2016 ορίζεται ότι : Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου
προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ άκουσε την παραπάνω εισήγηση και έλαβε υπόψη :


τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δ.Κ.Κ (N.3463/2006)



την αριθ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη



τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4442/2016



το άρθρο 73 του Ν.3852/2010

Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής έτους 2020 στον κ.ΝΑΛΒΑΝΤΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για το κατάστημα

υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)

που

διατηρεί στην Κοινότητα Καλλιθέας, ως εξής:
«Για τη χειμερινή περίοδο (από 1-10 έως 31-3 εκάστου έτους) η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την
02.00 πμ ενώ για τη θερινή περίοδο (1-4 έως 30-9 εκάστου έτους) μέχρι την 03.00 πμ», σύμφωνα με
την αριθ.3/1996 Αστυνομική Διάταξη και με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ηρεμία των
περιοίκων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2020
Γι΄ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της Ε Π Ζ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Τα Μέλη

