ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠ ΑΣΜ Α

ης

Από το πρακτικό της 05 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
της 22ης Απριλίου 2019
Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 22 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14:00, συγκεντρώθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
(Δημάρχου) με αριθμ. πρωτ. 12456/18-04-2019, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος αυτής (τακτικό
και αναπληρωματικό), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν
έξι (6) μέλη:
1.

Δερεδίνης Βασίλειος

Δημοτικός Σύμβουλος

2.
3.
4.
5.
6.

Ελευθερίου Εμμανουήλ
Μπάστας Κωνσταντίνος
Ζήκου Αγγελική – Μαρία
Κοράκη Μάρθα
Ζώμπος Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος

Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος
- Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ
Τακτικός Μέλος Ε.Π.Ζ.
Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.

Απουσίασε ο Πρόεδρος (Δήμαρχος) της Ε.Π.Ζ. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος.
Απουσίασαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, τα Τακτικά Μέλη – Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ και Κιούπης Χρήστος.
Επίσης, παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου, Λεμπέσης Νικόλαος (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων) και Μαργέλου Ειρήνη (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων).
Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη.
ΘΕΜΑ: 1ο της Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση ωραρίου στην «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (σνακ μπαρ) –
επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)» επί της οδού Εκάβης 25 και Ι. Φωκά.
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 52/2019
Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού εκλεγμένος με τις
περισσότερους ψήφους, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη
του Σώματος το με αριθμ. 12355/18-04-2019 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Διοικητικών
Υπηρεσιών, Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων), το οποίο έχει
ως εξής:
Με την παρ. 1 του αρ. 79 του Ν. 3463/2006 ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1. Οι Δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες…γ) Προσδιορίζουν
τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη,
λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των
κατοίκων από την ηχορύπανση.
Η άδεια μουσικής χορηγείται μέχρι την 22:00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και μέχρι την 23:00 ώρα
τη θερινή περίοδο και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων ανάλογα

με το είδος των 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 02:00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή
ανάλογα με τον χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα (παρ. 3
και 4 του αρ.3 της 3/96 Αστυν. Διάταξης (ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β`)
Μετά τα παραπάνω σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 12183/16-04-2019 αίτηση της κ. SAJDA
SHATRO η οποία διατηρεί επί της οδού Εκάβης 25 και Ι. Φωκά, «Επιχείρηση μαζικής εστίασης
διάθεσης πλήρους γεύματος (σνακ μπαρ) επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)», με την οποία
επιθυμεί την παράταση χρήσης μουσικής στο κατάστημά της.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την χορήγηση ή μη παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής στην «Επιχείρηση μαζικής εστίασης διάθεσης πλήρους γεύματος
(σνακ μπαρ) επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)», επί της οδού Εκάβης 25 και Ι. Φωκά με
ιδιοκτήτη της επιχείρησης την κ. SAJDA SHATRO.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Μετά από συζήτηση. Έχοντας υπόψη την υπ΄ αρ. 1034253 γνωστοποίηση ΚΥΕ, την υπ΄ αρ.
12183/16-04-2019 αίτηση της κ. SAJDA SHATRO, την ΚΥΑ 16228/17-05-2017 (ΦΕΚ 1723/1805-2017 τ. Β΄), το αρ. 79 παρ 1 του Ν. 3463/2006, τα αρ. 3 και 14 παρ. Β2 Υ.Δ.Ν Υ1γ/Γ.Π./οικ.
96067/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/8-10-2012 τεύχος Β΄), τις παρ. 3 και 4 Αστυν. Διάταξη 3/96 (ΦΕΚ
15/96 τεύχος Β΄), το αρ. 6 παε.1 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) και την εγκύκλιο 9 του
Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Τη χορήγηση παράτασης χρήσης μουσικής έως την 01:30 πρωινή, στο κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής εστίασης διάθεσης πλήρους γεύματος (σνακ μπαρ) επιχείρηση αναψυχής
(καφετέρια)» της κ. SAJDA SHATRO επί της οδού Εκάβης 25 και Ι. Φωκά.
.........................................
Ακριβές Απόσπασμα
Γαλάτσι, 23-04-2019
Ο Προεδρεύων
Δημοτικός Σύμβουλος της Ε.Π.Ζ.
Βασίλειος Δερεδίνης
(Αντιδήμαρχος)
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