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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 

           ΔΗΜΟ     ΑΛΜΩΠΘΑ                                                     

          ΣΜΖΜΑ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 
            ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΔΗΟ:ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ηο Πρακηικό ηης σνεδρίαζης αριθμ. 7/2019  ηης Επιηροπής Ποιόηηηας Ζωής ηοσ  Δήμοσ  

Αλμωπίας 

Αξηζκ.  Απόθ.: 7/2019 ΘΕΜΑ: Παράηαζη ηοσ ωραρίοσ λειηοσργίας ηης μοσζικής βάζει ηης 

βεβαίωζης σποβολής αιηήμαηος ηοσ Ανδρούηζοσ Αναζηαζίοσ  για 

γνωζηοποίηζη τρήζη μοσζικής (Ν.4442/2016). 

             

          ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 22 Νοεμβρίοσ 2019, εκέξα Παραζκεσή θαη 

ώξα 14.00΄  μ.μ. ζπλεδξίαζε ηαθηηθά ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο  ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ύζηεξα από 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 26167/18-11-2019, πνπ δόζεθε ζην θάζε 

κέινο ρσξηζηά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/18(ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 75 ηνπ 

3852/2010).  

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ επηά (7) κειώλ 

ήηαλ παξόληα επηά (7), δειαδή: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ   ΑΠΟΝΣΔ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο -Πξόεδξνο   ΚΑΝΔΝΑ 

2. Γηάληζεο Γεκήηξηνο -Αληηδήκαξρνο    

3. Υαηδεγηαλλίδεο Υξήζηνο- Αληηδήκαξρνο        

4.  Νάλνπ Πνιπμέλε- ηαθηηθό κέινο    

5. Πξνθνπίδεο Δπάγγεινο- ηαθηηθό κέινο    

6.  Αβξακίθαο ηέθαλνο -ηαθηηθό κέινο    

7. Λαδάξνπ Παπαδνπνύινπ ηαπξνύια -ηαθηηθό 

κέινο 

   

  

           ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ.Ηληδεκπαηδάθε Γήκεηξα,   γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ Πξαθηηθώλ. Δπίζεο ζηε  ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Μαθξπγηάλλε Πνιπμέλε 

(πξντζηάκελε ηνπ ηκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο), ρσξίο δηθαίσκα  ςήθνπ ζηελ Δπηηξνπή 

Πνηόηεηαο Εσήο. 

          Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη  

εηζεγνύκελνο ην 4
ο
   ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελεκέξσζε ηα κέιε σο εμήο: 

           ύκθσλα κε ηελ παξ.1Α ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο είλαη 

αξκόδηα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. Ζ ζρεηηθή απόθαζε ιακβάλεηαη κέζα ζε είθνζη 

(20) εκέξεο αθόηνπ πεξηέιζνπλ ζηελ επηηξνπή όια ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία.  

           Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Σξαταλνύ Αζαλάζηνο γηα ζέκαηα θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο, έζηεηιε ζηεv Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Αικσπίαο ηελ αξηζκ.πξση.ΓΤ/18-11-

2019 εηζήγεζε ηνπ, γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, γηα ην θαηάζηεκα ηνπ 

θ.Αλδξνύηζνπ Αλαζηαζίνπ ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πξόκαρνη ηελ νπνία ζαο παξνπζηάδσ γηα λα ιάβεηε 

γλώζε.  

                                                                ΕΘΗΓΗΗ 

ΘΕΜΑ: «Παράηαζη ηοσ ωραρίοσ λειηοσργίας ηης μοσζικής βάζει ηης βεβαίωζης  

                σποβολής αιηήμαηος ηοσ Ανδρούηζοσ Αναζηαζίοσ  για γνωζηοποίηζη τρήζη    

                  μοσζικής (Ν.4442/2016) 
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αο δηαβηβάδσ ηελ αξηζ.26154/18-11-2019 αίηεζε ηνπ Αλδξνύηζνπ Αλαζηαζίνπ ηνπ Γεκεηξίνπ   καδί 

κε ηελ γλσζηνπνίεζε ρξήζε κνπζηθήο  θαη παξαθαιώ ζε εθαξκνγή ηεο  «Α.Γ. 3/96 (1023/2/37-

ηα/08.01.1996) (ΦΔΚ 15/96 ηεύρνο Β') Μέηξα  γηα ηελ ηήξεζε ηεο θνηλήο εζπρίαο» (άξζξν 3 

παξάγξαθνο 3  «Η ανωηέρω άδεια τορηγείηαι μέτρι ηην 22.00 ώρα ηη τειμερινή περίοδο και ηην 23.00 

ώρα ηη θερινή και μπορεί να παραηαθεί ύζηερα από αίηηζη ηων ενδιαθερομένων, ανάλογα  με ηο είδος 

ηων μοσζικών οργάνων και ηη θέζη ηοσ κένηροσ ζε ζτέζη με ηοσς γύρω καηοικημένοσς τώροσς, για ηα 

κένηρα ποσ λειηοσργούν ζε κλειζηό τώρο μέτρι ηην 03.00 ώρα και για ηα κένηρα ποσ λειηοσργούν ζε 

ανοικηό τώρο μέτρι ηην 02.00 ώρα, με ηην προϋπόθεζη όηι δεν διαηαράζζεηαι η ηζστία ηων περιοίκων.») 

γηα ιήςε ηεο απόθαζεο.  

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο 

 ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 3463/06  

 ηελ παξ.1Α ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/10,  

 ηελ Α.Γ. 3/96 (1023/2/37-ηα/08.01.1996) (ΦΔΚ 15/96 ηεύρνο Β') 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4442/16                    

 ην άξζξν 7 ηεο KYA 16228/17.05.2017 (ΦΔΚ 1723/18.05.2017 ηεύρνο Β’) 

 

                                        ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ    ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

      Όηη  ην αίηεκα ηνπ θ.Αλδξνύηζνπ Αλαζηαζίνπ γηα παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο  κνπζηθήο γηα 

ην θαηάζηεκα ηνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ Πξόκαρνη, ζα ππνβιεζεί ζαλ ζέκα ζην επόκελν Σνπηθό 

πκβνύιην γηα έγθξηζε θαη θαηόπηλ ζα επαλεμεηαζηεί από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο.   

                                           Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμ. Αξηζκ.7/2019 

...................................................................................................……………………… 
       Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

         Γηα απηό ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ  ΜΔΛΖ 
(Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν     Τ π ο γ ρ α φ έ ς) 

 
 
 
 

ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
Αριδαία 26-11-2019 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 
 

 

 

 

     ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 
    ΓΖΜΑΡΥΟ 
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