
1 

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                                                                     Αριθμ. Απόφ. 8/2019 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της υπ΄ αρ. 10ης Συνεδρίασης του 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
του Δήμου Πύργου  

 
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης 
μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
«Επιχείρηση αναψυχής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής & 
κρύας κουζίνας καθώς & επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς 
κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Εστιατόριο – 
Καφετέρια – Μπάρ») της κας Κουστένη Ευσταθίας του 
Αθανασίου  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγ. Επιταλίου Δ.Ε. Βώλακος 
του Δήμου Πύργου». 

 
 

Στον Πύργο σήμερα 10  του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.μ. η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Λάτσειο Δημοτικό 
Μέγαρο, Πλατεία Σ. Καράγιωργα στον 1ο όροφο, με τα θέματα της υπ΄αριθμ. 15318/06-04-2019 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αθανασόπουλου Παντελεήμονα η οποία 
επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 και 
δημοσιεύτηκαν νόμιμα.  
   

Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής βρέθηκαν 
παρόντα  τα επτά (7)  μέλη και ονομαστικά οι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αθανασόπουλος Παντελεήμων (Πρόεδρος) 
2. Κανελλόπουλος Θεόδωρος  (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
3. Ανδριόλας Γεώργιος (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
5. Κόρδας Θεόδωρος (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
6. Ζουμπάκης Αυγερινός (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας)  
7. Δημουλιάς Λεωνίδας (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βλαχαντώνης Νικόλαος(τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
2. Αργυρόπουλος Ιωάννης (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
 
 
 Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Σκόρδου Ειρήνη 
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-------------------------------------------------------- 
    

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το  1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικής σε κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής & κρύας 
κουζίνας καθώς & επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών 
(Εστιατόριο – Καφετέρια – Μπάρ)» της κας Κουστένη Ευσταθίας του Αθανασίου  που βρίσκεται στην 
Τ.Κ. Αγ. Επιταλίου Δ.Ε. Βώλακος του Δήμου Πύργου».  
  

 Αναφερόμενος ο Πρόεδρος στο θέμα είπε ότι: Με το νόμο 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για 

την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄230) θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο 

για τη ρύθμιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Με το  Κεφάλαιο Ζ΄ του εν λόγω νόμου 

απλουστεύεται η διαδικασία του πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

που  εμπίπτουν  στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (Α΄114) όπως ισχύει, καθώς επίσης 

και το πλαίσιο λειτουργίας των θεάτρων και των κινηματογράφων. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 9/5951/24.2.2017  των Υπουργείων Εσωτερικών & Οικονομίας και 
Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ν.4442/2016 κατά τη μεταβατική περίοδο ως προς την άδεια μουσικής 
αναφέρεται ότι σχετικά με την άδεια μουσικής και μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο 
άρθρο  36  παρ. 1 του Ν. 4442/2016 με την οποία θα ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία της 
γνωστοποίησης,  εφαρμόζονται τα ακόλουθα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 5 αυτού:            
Στις περιπτώσεις πρόθεσης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων κατόπιν λήξης της υφιστάμενης αδείας 
ή χρήσης μουσικής για πρώτη φορά, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου απλή γνωστοποίηση  
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, η έδρα που 
διατηρεί το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η επωνυμία και γνωστοποιείται ότι θα προβεί σε 
χρήση μουσικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 4442/2016".  

Σημειώνεται , ότι εφόσον το κατάστημα κάνει χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, οφείλει να 
διαθέτει και να διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, συνοδευόμενη 
από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική 
έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80db 
να μη δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας. Η γνωστοποίηση αποστέλλεται από το Δήμο 
στην Αστυνομία και στην Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας. 
Εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται με βάση τις ισχύουσες πλέον διατάξεις περί γνωστοποίησης. 

Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται, δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν υποβολής της 
σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης(για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη 
υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου. 
 
 Με το υπ’ αριθμ. 11023/19-4-2019 έγγραφο το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων του Δήμου, μας υπέβαλε αίτηση της κας Κουστένη Ευσταθίας του Αθανασίου  με την 

οποία ζητά παράταση μουσικών οργάνων μέχρι τις 2.00 για το κατάστημα της, υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής & κρύας κουζίνας καθώς & 

επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Εστιατόριο – 

Καφετέρια – Μπάρ)», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Επιταλίου Δ.Ε. Βώλακος του Δήμου Πύργου.  Η υπηρεσία 

εισηγείται θετικά για την παράταση χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής μέχρι τις 2:00π.μ.. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 της υπ’ αριθμ. 3/96 Αστυνομικής διάταξης «Περί κοινής ησυχίας», 

όπου αναφέρεται ότι το ωράριο μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων ανάλογα 

με το είδος λειτουργίας μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους 

χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00π.μ. και για τα κέντρα που 
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λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02:00π.μ. με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία 

των περιοίκων. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής 

μέχρι τις 2:00π.μ. στο κατάστημα «Επιχείρηση αναψυχής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής & κρύας 

κουζίνας καθώς & επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών 

(Εστιατόριο – Καφετέρια – Μπάρ)» της κας Κουστένη Ευσταθίας του Αθανασίου  που βρίσκεται στην Τ.Κ. 

Επιταλίου Δ.Ε. Βώλακος  του Δήμου Πύργου. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της τις 

διατάξεις του Ν. 4442/2016, «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄230), την εγκύκλιο 9/5951/24.2.2017, την υπ’ αριθμ. 3/96 Αστυνομική διάταξη «Περί 

κοινής ησυχίας» καθώς και την θετική εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Ομόφωνα  
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής έως τις 2:00π.μ., καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής & κρύας 
κουζίνας καθώς & επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών 
(Εστιατόριο – Καφετέρια – Μπάρ)» της κας Κουστένη Ευσταθίας του Αθανασίου  που βρίσκεται στην Τ.Κ. 
Επιταλίου Δ.Ε. Βώλακος  του Δήμου Πύργου, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 3/1996 (1023/2/37-ια/08.01.1996) Αστυνομικής Διάταξης με 
θέμα «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ». 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 8/2019. 
 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Παντελεήμων Αθανασόπουλος 
 
 
 
 
 

Ανδριόλας Γεώργιος 
Ζουμπάκης Αυγερινός 
Κανελλόπουλος Θεόδωρος   
Αγγελακοπούλου Ανδριάνα 
Δημουλιάς Λεωνίδας 
Κόρδας Θεόδωρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Εκ των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Πύργος 11.06.2019 

  
 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
Αντιδήμαρχος 

 
 

Παντελεήμων Αθανασόπουλος 


