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ΘΕΜΑ:

υμπλήρωςη τησ αριθμ. 318/2014 απόφαςησ
Επιτροπήσ Ποιότητασ Ζωήσ ςχετικά με την
παράταςη χρήςησ μουςικήσ εντόσ Kαταςτημάτων
Τγειονομικοφ Eνδιαφζροντοσ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ. 27/2017 ςυνεδριάςεωσ τθσ
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ Διμου Αιγάλεω
Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 18/10/2017, θμζρα Σετάρτη και ϊρα 12.30 θ
Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ (Ε.Π.Ζ.) του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ.
πρωτ.34613/13-10-2017 ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ του Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010 και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ
απαρτία, αφοφ από το ςφνολο των εννζα (9) μελών βρζκθκαν επτά (7) παρόντα ιτοι:
Παρόντεσ
Απόντεσ
1. Παπαδιάσ Γιώργοσ (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ε.Π.Ζ.) 1. Βοφλγαρησ Βαςίλειοσ (τακτικό μζλοσ)
2. Αγαπίου Ιωάννησ (τακτικό μζλοσ)
2. Καβάςησ Παφλοσ (τακτικό μζλοσ), δικαιολογθμζνα απϊν
3. Βλάχου Ζωή (τακτικό μζλοσ)
4. Μπάςτα Ελζνη (τακτικό μζλοσ)
5. Μπζςησ Δημήτριοσ (τακτικό μζλοσ)
6. Περράκησ Ιωάννησ (τακτικό μζλοσ)
7. Μανδραφλήσ Παναγιώτησ (τακτικό μζλοσ)
Στο 1ο θζμα τησ Η.Δ., ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ κζτει υπόψθ τθσ κζμα προσ ςυηιτθςθ
ςχετικά με τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ για τθ χριςθ μουςικισ και τθν παράταςθ αυτισ, εντόσ
καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο Διμο Αιγάλεω.
Σφμφωνα με τθν αρικμ. 318/2014 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ, όπωσ εγκρίκθκε με τθν
αρικμ. 275/2014 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου, «η άδεια χρήςησ μουςικών οργάνων μπορεί να παραταθεί
φςτερα από αίτηςη των ενδιαφερομζνων, ανάλογα με το είδοσ των μουςικών οργάνων και τη θζςη του
κζντρου ςε ςχζςη με τουσ γφρω κατοικημζνουσ χώρουσ ωσ εξήσ:
- Από Κυριακή μζχρι και Πζμπτη ζωσ τη μία (1:00π.μ.)
- Παραςκευή, Σάββατο καθώσ και τισ παραμονζσ αργιών ζωσ τισ τρεισ (3:00π.μ.)
με την προχπόθεςη ότι δεν διαταράςςεται η ηςυχία των περιοίκων, ςφμφωνα με την ιςχφουςα νομοθεςία
(παρ.3 και 4 άρθρο 3 Αςτυνομικήσ Διάταξησ 3/96(ΦΕΚ 15/96 τεφχοσ Β') και ότι τηροφνται οι υγειονομικζσ
διατάξεισ περί προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από θορφβουσ μουςικήσ των κζντρων διαςκζδαςησ και λοιπών
καταςτημάτων (Υ.Α. Α5/3010/85, ΦΕΚ593/Β'/85).»
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Λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι το τελευταίο χρονικό διάςτθμα, υπάρχουν διαμαρτυρίεσ από
κατοίκουσ, για ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ του Διμου ςχετικά με τθ χριςθ μουςικισ από επιχειριςεισ που
διακζτουν εςωτερικό ακάλυπτο χϊρο (αυλι) κάνοντασ χριςθ αυτοφ με τραπεηοκακίςματα ενϊ γειτνιάηουν με
κατοικίεσ, χωρίσ να ζχουν λάβει τα απαραίτθτα μζτρα θχοπροςταςίασ.
Κατόπιν των ανωτζρω ο Πρόεδροσ καλεί τθν Επιτροπι, να αποφαςίςει ςχετικά κζτοντασ υπόψθ τθσ ότι
κρίνεται απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ ωσ εξισ:
«Δε πρζπει να χορθγείται παράταςθ ωραρίου μουςικισ, παρά μόνον ςτην περίπτωςη, όπου βεβαιϊνεται από
αρμόδιο μθχανικό θ απαιτοφμενθ θχομόνωςθ μεταξφ του εςωτερικοφ χϊρου και τθσ αυλισ (διπλι πόρτα
κλπ.), οφτωσ ϊςτε να διαςφαλίηονται οι απαραίτθτεσ ςυνκικεσ διαμονισ των κατοίκων»
Η Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ και ζλαβε υπόψθ τθσ, τισ διατάξεισ
 παρ. 1 άρκρο 79 του Ν. 3463/2006 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 73 παρ. 18v) του Ν. 3852/2010
 τθσ ΚΥΑ οικ. 16228/17-5-2017 παρ. 2 άρκρο 7 (ΦΕΚ 1723/Βϋ/2017)
 τθσ Υγειονομικισ διάταξθσ Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/Βϋ/1985)
 τθσ Υγειονομικισ διάταξθσ Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/2012
 τθσ Αςτυνομικισ διάταξθσ αρικμ.3/1995 (ΦΕΚ15/Β'/1996)
μετά διαλογικι ςυηιτθςθ,
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) υμπληρώνει την 318/2014 απόφαςή τησ ςχετικά με τη χορήγηςη παράταςησ χρήςησ μουςικήσ, εντόσ
καταςτημάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ωσ προσ τα παρακάτω:
«Όταν θ επιχείρθςθ διακζτει εςωτερικό ακάλυπτο χϊρο (αυλι) κάνοντασ χριςθ αυτοφ με
τραπεηοκακίςματα και πζριξ του ακάλυπτου υπάρχουν κατοικίεσ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να
χορθγείται θ παράταςθ ωραρίου μουςικισ, είναι: α) θ βεβαίωςθ από αρμόδιο μθχανικό τθσ φπαρξθσ
απαιτοφμενθσ θχομόνωςθσ μεταξφ του εςωτερικοφ χϊρου και τθσ αυλισ (διπλι πόρτα), β) θ αυτοψία των
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου, οφτωσ ϊςτε να διαςφαλίηονται οι απαραίτθτεσ ςυνκικεσ διαμονισ των
κατοίκων».
2) Ειςηγείται ςτο Δημοτικό υμβοφλιο τη ςυμπλήρωςη τησ 275/2014 απόφαςήσ του, όπωσ παραπάνω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ
ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΙΑ
ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ
ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ
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