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ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ΄αριθμ. 8ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Πύργου
Αριθμ. Απόφ. 42 /2015
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
καθώς και παράτασης ωραρίου για το έτος 2015, καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Σπερδούλη Βασιλείου του Φωτίου που βρίσκεται στην Τ.Κ.
Σαλμώνης του Δήμου Πύργου (Καφέ Μπαρ)»
Στον Πύργο σήμερα 26 του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 13:00π.μ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 20319/19-06-2015
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Διονύσιου
Μπέλτσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010.
Αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπέλτσος Διονύσιος (Πρόεδρος Επιτοπής)
2. Ζουμπάκης Αυγερινός (τακτικό μέλος)
3. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα (τακτικό μέλος)
4. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης (τακτικό μέλος)
5. Βλαχαντώνης Νικόλαος(τακτικό μέλος)
6. Αθανάσουλας Χρήστος (τακτικό μέλος)
7. Γιάνναρος Χρήστος (τακτικό μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Aνδριόλας Γεώργιος (τακτικό μέλος)
2. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος(τακτικό μέλος)

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου
Τσακανίκα Αδαμαντία .
------------------------------------------------------Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το 2ο θέμα εκτός της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης άδειας λειτουργίας
μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου για το έτος 2015, καταστήματος
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υγειονομικού ενδιαφέροντος του Σπερδούλη Βασιλείου του Φωτίου που βρίσκεται στην
Τ.Κ. Σαλμώνης του Δήμου Πύργου (Καφέ Μπαρ)»
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την έγκριση της
συζήτησης του ανωτέρω θέματος προ της ημερήσιας διάταξης, λόγω παρέλευσης αρκετών
ημερών από την κατάθεση της αίτησης .
Τα μέλη ομόφωνα ψήφισαν το κατεπείγον του θέματος.
Αναφερόμενος ο Πρόεδρος στο θέμα είπε ότι: Με το υπ’ αριθμ. 20875/24-06-2015 έγγραφο
του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, μας
υπέβαλε την υπ’ αριθμ. 8249/17-03-2015 αίτηση του Σπερδούλη Βασιλείου του Φωτίου με
την οποία ζητά την άδεια μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου λειτουργίας αυτών
στο κατάστημα του ανωτέρω (Καφέ Μπαρ) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σαλμώνης του
Δήμου Πύργου και το οποίο κατέχει την υπ’ αριθμ. 24231/17-8-2007 άδεια λειτουργίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.3/96 Αστυνομικής διάταξης «Περί κοινής ησυχίας».
Σύμφωνα με την ανωτέρω (Άρθρο 3 παρ.3) διάταξη μπορεί να παραταθεί το ωράριο
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.
Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 1247/24-06-2015 βεβαίωση της, Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
μας βεβαιώνει ότι σύμφωνα με τους όρους των υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 και
Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/85,43/86) Υγειονομικών διατάξεων, μπορεί να λειτουργήσει με χρήση
μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος με επιτρεπτή μέγιστη Αηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του καταστήματος 80DB(A), χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα
Δημόσιας Υγείας σε ώρες που δεν διαταράσσεται η κοινή ησυχία και με κλειστές πόρτες και
παράθυρα. Το κατάστημα είναι στεγασμένο. Σύμφωνα με το αρ.5 παρ.3 της ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (ΦΕΚ3106/9-12-2013) τεύχος Β΄, για την χορήγηση
άδειας χρήσης μουσικών οργάνων απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Υγειονομικής
Υπηρεσίας. Γνωμοδότηση δεν απαιτείται για την ανανέωση της άδειας.
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.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας
μουσικών οργάνων και την παράταση του ωραρίου λειτουργίας έως τις 03.00, στο
κατάστημα (Καφέ Μπαρ) του κ. Σπερδούλη Βασιλείου του Φωτίου.
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 καθώς και την θετική εισήγηση του
Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και του Τμήματος
Περ/κης Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ομόφωνα:
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1)Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα
«(Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Πιτσαρία) του κ. Σπερδούλη
Βασιλείου του Φωτίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σαλμώνης του Δήμου Πύργου, καθώς
και παράταση του ωραρίου αυτού με την προϋπόθεση ότι μπορεί να λειτουργήσει εντός του
καταστήματος 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, σύμφωνα με την θετική εισήγηση του Τμήματος
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου και αφορά το έτος
2015.
2) Κάνει δεκτή την αίτηση του ανωτέρω για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικών
οργάνων στο εν λόγω κατάστημα έως τις 03:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.
3/96 Αστυνομικής διάταξης άρθρο 3 παρ. 3.
Το κατάστημα βρίσκεται στην Τ.Κ. Σαλμώνης του Δήμου Πύργου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 42/2015.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπέλτσος Διονύσιος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουμπάκης Αυγερινός
Αγγελακοπούλου Ανδριάννα
Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
Βλαχαντώνης Νικόλαος
Αθανάσουλας Χρήστος
Γιάνναρος Χρήστος
Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πύργος 26-06-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΟΣ
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