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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 / 2-3-2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αρ. Απόφασης 8 / 2021.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών
οργάνων της εταιρείας "ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ", για το κατάστημα
"ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ", στην οδό Μεσολογγίου 42, στη Δημοτική Ενότητα
Συκεών
Στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρ. Σαράφη - Ι.Μιχαήλ 1), 2-3-2021, ημέρα Τρίτη και
ώρα 14.00, ύστερα από την 4865/25-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ.
Γκατζέ Στέλιου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν.3852/2010, των υπ. αριθμ. 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 18318/13-03-2020 εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών της
παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους) (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), συνήλθε η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νεάπολης Συκεών σε 3η διά τηλεδιάσκεψη
τακτική Συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά (7), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκατζές Στέλιος
1. Ζουμπουλίδης Μιχαήλ
2. Τσακιρίδης Αναστάσιος
2. Ζησάκος Χρήστος
3. Γενίτσαρη Παρασκευή
4. Τερζίδου Αλεξάνδρα
5. Ασβεστά Σοφία
6. Ζαρίφης Ιωάννης
7. Καλτσίκας Αθανάσιος
Σύμφωνα με την υπ' αρ. 360/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από τον διοικητικό υπάλληλο του Δήμου κ. Γκέκα Σωτήριο.
Αποσύρθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και 7ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης.
Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 4ο θέμα, της Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών της ΕΠΖ. την με αριθμ. 3/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών, με
θέμα: " Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας "ΔΡΟΣΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ", για το κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ", στην οδό
Μεσολογγίου 42, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών
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Θέμα: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας «ΔΡΟΣΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», στην οδό
Μεσολογγίου 42, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών».
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α) 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 η έκδοση της προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής
Διάταξης. Οι προϋποθέσεις χρήσης δε θίγονται.
Ο ενδιαφερόμενος εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών
οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28, τη δήλωση
χρήσης. Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της
παρ. 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Η άδεια χορηγείται για τη μεν
χειμερινή περίοδο μέχρι 22:00 μ.μ. ώρα, για δε τη θερινή περίοδο μέχρι την 23:00 μ.μ.
ώρα
Εφόσον δε διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων, η άδεια μπορεί να παραταθεί
ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων
και τη θέση του καταστήματος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, μέχρι την
02:00 π.μ. ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο ή μέχρι την 03:00
π.μ. ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο, σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1995.
Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 2ζ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’), ορίζεται ότι το
Συμβούλιο της Κοινότητας, διατυπώνει γνώμη και προτάσεις «για την προστασία της
δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση».
Κατόπιν των ανωτέρω, υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας η αριθμ. πρωτ. 29090
/11.12.2020 αίτηση για παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2020,
από τον κ. ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας «ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που λειτουργεί στην οδό Μεσολογγίου 42, στη Δημοτική
Ενότητα Συκεών, με την υπ’ αριθμ. 1130883/11.10.2019 γνωστοποίηση
λειτουργίας καταστήματος και αφορά (η αίτηση) παράταση λειτουργίας μουσικών
οργάνων για το έτος 2021, μέχρι την 02:00 π.μ. ώρα για τα καταστήματα που
λειτουργούν σε ανοικτό χώρο και μέχρι την 03:00 π.μ. ώρα για τα καταστήματα που
λειτουργούν σε κλειστό χώρο.
Από τον φάκελο που τηρείται στην υπηρεσία μας, προκύπτει ότι δεν εκκρεμούν
σε βάρος της ανωτέρω καταγγελίες για οχλήσεις από τη λειτουργία της
μουσικής στο κατάστημα.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε για την παράταση
της λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2021, στην ανωτέρω επιχείρηση και
μέχρι την 02:00 π.μ. ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο και
μέχρι την 03:00 π.μ. ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο. Η
ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δε θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db
(A), δηλαδή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή μουσικών οργάνων χωρίς
μεγάφωνα και ενισχυτή, για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας εντός του
καταστήματος, με τη προϋπόθεση ότι δεν ενοχλούνται οι περίοικοι, διότι συντρέχουν οι
προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις (παρ. 3 άρθρο 1 της 3/1995
Αστυνομικής Διάταξης).
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του
Τμήματος Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων
Παναγιώτης Χιονίδης
ΠΕ Διοικ/κού-Οικ/κού
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Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 1) όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτού
εξέθεσαν, 2) την υπ. αριθμ. 03/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συκεών,
3)την υπ. αριθμ. πρωτ. 30292/23.12.2020 σχετική με το θέμα εισήγηση του Τμήματος
Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων του Δήμου, 4) την υπ. αριθμ. 1171764/24.08.2020
γνωστοποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, 5) ) την υπ. αριθμ. πρωτ.
29090/11.12.2020 αίτηση του ενδιαφερομένου για παράταση λειτουργίας μουσικών
οργάνων, 6) τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α), 7) τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1995, 8) τις διατάξεις του άρθρου
83 παρ. 2ζ του Ν.3852/2010 και 9) τις διατάξεις της παρ. 1αγ του Ν.3852/2010

Αποφασίζει Ομόφωνα
Την παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2021 και μέχρι την 02.00
ώρα για λειτουργία καταστήματος σε ανοικτό χώρο και 03.00 για λειτουργία
καταστήματος σε κλειστό χώρο. Η ένταση της μουσικής δε θα ξεπερνά σε καμία
περίπτωση τα 80dB (Α), δηλαδή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή
μουσικών οργάνων χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή, για τη δημιουργία ευχάριστης
ατμόσφαιρας εντός του καταστήματος, με την προϋπόθεση ότι δεν ενοχλούνται οι
περίοικοι, διότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία
προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1995, για το
χρονικό διάστημα έως 31/12/2021, στην εταιρεία:
"ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε." , για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, στην οδό Μεσολογγίου αρ. 42 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών
με την υπ. αρ. 1130883/11.10.2019 γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος και
αφορά την αίτηση για παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2021 μέχρι 02.00
ώρα για λειτουργία καταστήματος σε ανοικτό χώρο και 03.00 για λειτουργία
καταστήματος σε κλειστό χώρο, με αρ. πρωτ. 29090/11.12.2020.
Από το φάκελο που τηρείται στο τμήμα αδειοδοτήσεων καταστημάτων του Δήμου
Νεάπολης - Συκεών, προκύπτει ότι δεν εκκρεμούν σε βάρος του ανωτέρου
καταγγελίες για οχλήσεις από τη λειτουργία της μουσικής στο κατάστημα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 8/2021.
Αναθέτει στον Πρόεδρο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΑΤΖΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΝΙΤΣΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ)
ΑΣΒΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΖΑΡΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

