ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 4 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα 19 Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5468/153-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικά στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Λύσσελης Αγγελος
2.-Ανθίτσας Αλέξανδρος
3.-Τερνεκτσής Ιωάννης
4.-Παπαμιχαήλ Γεώργιος
5.-Τσακμακίδης Κοσμάς

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Γεωργιάδης Γεώργιος
2.-Σμολοκτός Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ Διοικητικού

Αφού τελείωσε η συζήτηση του 1ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ θέματος, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι
με το αριθ.5606/19-3-2013 διαβιβαστικό έγγραφο το γραφείο καταστημάτων του Δήμου
απέστειλε στην ΕΠΖ την από 19-3-2013 αίτηση της κ.Τούσκου Μαρίας η οποία ζητά να της
χορηγηθεί προέγκριση άδειας λειτουργίας μουσικής του καταστήματός της «καφετερία» στη
ΤΚ Καλής Βρύσης.
Eπειδή το ανωτέρω έγγραφο στάλθηκε στην ΕΠΖ μετά την αποστολή της πρόσκλησης
για την παρούσα συνεδρίαση το θέμα αυτό δεν συμπεριλήφθηκε σ’ αυτή.
Για να μην παραμείνει όμως η λήψη αυτής της απόφασης στην επόμενη συνεδρίαση
της ΕΠΖ , προτείνει ν’ αποδεχτεί η Επιτροπή το θέμα ως έκτακτο και να το συζητήσει στη
παρούσα
Μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται το θέμα ως επείγον και δέχεται να το συζητήσει στην παρούσα
συνεδρίαση.
Αριθ. Απόφ : 19 /2013
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας μουσικής στο
βρίσκεται στη Τ Κ. Καλής Βρύσης

κατ/μα της κ. Τούσκου Μαρίας που

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών την αριθ.5606/19-3-2013 αίτηση της κ. Τούσκου Μαρίας του
Νικολάου κατοίκου ΤΚ Καλής Βρύσης με τα συνοδεύοντα αυτήν δικαιολογητικά, για την

χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και παράλληλα την παράταση του ωραρίου
μουσικής στο κατάστημά της «καφετερία», που λειτουργεί στη ΤΚ Καλής Βρύσης
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών
*την αριθμ. 1011/22/28-δ/16-05-2008 ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και
Απασχόλησης στην οποία αναφέρονται για το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος και
*την αριθ. αριθ.3/1996 Αστυνομική Διάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής
ησυχίας» με την οποία καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας της μουσικής με παράταση
και έχει ως εξής:
«Για τη χειμερινή περίοδο 1-10 έως 31-3 εκάστου έτους μέχρι τη 03.00΄ώρα πλήν
Πέμπτης και Κυριακής που η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την 02 .00 η ώρα ενώ
για τη θερινή περίοδο 1-4 έως 30-9 εκάστου έτους όλες τις ημέρες της εβδομάδας μέχρι την
03.00 ώρα»
με την προύπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.»

Καλείται η επιτροπή να προβεί σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που
συνοδεύουν την αναφερόμενη αίτηση, να αποφασίσει για την έγκριση ή μη χορήγησης
άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς
και τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας μουσικής της ανωτέρω, και να
εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο για την έκδοση της άδειας
Η ΕΠΖ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου εξέτασε με κάθε λεπτομέρεια τα
συνοδεύοντα της αιτήσεως δικ/κά και έχοντας υπόψη τις διατάξεις
 του άρθρου 41 παρ.κβ΄του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90 τεύχος Α΄/13.6.1994)
 των άρθρων 79, 80 και 148 του Δ.Κ.Κ (N.3463/2006),
 το αριθμ. 1003/30-05-2008 ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ σχετικά με τον
«καθορισμό χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών
καταστημάτων»
 τα άρθρα 73 του Ν.3852/2010
 την αριθ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη

Αποφασίζει Ομόφωνα
1.-Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων με
παράταση ωραρίου για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετερία) της κ.
Τούσκου Μαρίας του Νικολάου, το οποίο βρίσκεται στην ΤΚ Καλής Βρύσης για το
2013 .
2.-Ο Δήμος Προσοτσάνης διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της ανωτέρω άδειας
σε περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατήγησης υγειονομικών διατάξεων και
κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.
3.-Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικών
οργάνων για το ανωτέρω κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κοινοποιούμενης σε
φωτοαντίγραφο στις αρμόδιες ανάλογα με την φύση του επαγγέλματος Υπηρεσίες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2013
Γι΄ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

