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ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 31
ε
 Απγνύζηνπ 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11.00π.κ. 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 

6/27-8-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο– Αληηπξόεδξνο, 3) 

Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο 4) Γηνλύζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθό κέινο, 5) Νηθόιανο 

Αζπξάγθαζνο – ηαθηηθό κέινο 6) Ήξα - Δηξήλε Κνπξή - ηαθηηθό κέινο 7) Γεκήηξηνο 

Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 8) Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 9) Αζαλάζηνο Γνύξνο 

– ηαθηηθό κέινο θαη 10) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο θαη Γεώξγηνο Ρώξνο - ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε 

ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

………………...…………………………………………………………..………….……… 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (3
ν
) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, ην ππ’ αξηζ. πξση. 10625/7-8-

2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ, κε ην νπνίν δηαβηβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 10478/05-08-

2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ, Πξνζόδσλ θαη Σνπηθήο Οηθνλνκίαο 

(Γ/λζε Σνπηθήο Οηθνλνκίαο-Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο- Σελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο – 

Δληαύζα - ΘΔΜΑ: «Έγθξηζε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα 

ρώξν επηρείξεζεο». -αο δηαβηβάδνπκε ηελ παξαθάησ αίηεζε θαηαζηεκαηάξρε ηεο πόιεο 

καο ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθώλ 

νξγάλσλ θαη παξαθαινύκε, λα εηζεγεζείηε ζηελ Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λ’ απνθαζίζεη, 

ζύκθσλα κε ην Ν. 3852/2010 θαη ην άξζξν 3 παξ. 3 ηεο 3/1996 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο, 

όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα, γηα ην αίηεκα ησλ παξαθάησ 

θαηαζηεκαηαξρώλ. -πκπιεξσκαηηθά ζαο γλσξίδνπκε, όηη κε ηελ ππ’ αξηζ. 225/21-3-2001 

Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη εγθξηζεί ε παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 

ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, έσο ηελ 12ε 

λπρηεξηλή ώξα θαζεκεξηλώο θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. -Δπίζεο ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην κε ηελ ππ’ αξηζ. 561/16-7-2003 Απόθαζή ηνπ, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 

πξση.: 12919/5-8-2003 απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο, εγθξίλεη ηελ 

παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζηα θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνύ 

Δλδηαθέξνληνο ηεο πόιεο έσο ηελ 02:00 π.κ. θαη εμνπζηνδνηεί ηε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο 

Εσήο λα εμεηάδεη θαηά πεξίπησζε ηα αηηήκαηα ησλ θαηαζηεκαηαξρώλ, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ε κνπζηθή δελ ζα ιεηηνπξγεί εθηόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ αλώηαηνπ νξίνπ 

ησλ 80DB (A) θαη δελ ζα δηαηαξάζζεηαη ε θνηλή εζπρία ησλ πεξηνίθσλ. -εκεηώλεηαη, όηη 

κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ θαθέινπ πξνθύπηεη ε πιεξόηεηα ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ 
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γηα ην θαησηέξσ θαηάζηεκα θαζώο έρεη εθνδηαζζεί κε ηελ θαηά λόκν πξνβιεπόκελε 

άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ θαη ιεηηνπξγεί λόκηκα, ηερληθή έθζεζε κεραληθνύ 

γηα ηελ ηεξνύκελε ερνκόλσζε ζην θαηάζηεκα θαη ππεύζπλε δήισζε γηα εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνύ απηόκαηνπ πεξηνξηζκνύ εληάζεσο ζηα 80 dB (A), ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε 

ηνπ θαηαζηήκαηνο & ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ερείσλ γηα ηνλ εμσηεξηθό ρώξν ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. -Μεηά ηα παξαπάλσ, εηζεγνύκαζηε λα εγθξίλεηε ηελ ρνξήγεζε ηεο 

αηηνύκελεο άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαη κνπζηθώλ νξγάλσλ, γηα 

ηνλ εζσηεξηθό ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ θάησζη επηρεηξεκαηία, ζύκθσλα κε ηελ 3/96 

Αζηπλνκηθή Γηάηαμε & ηελ Y.A A5/3010/85 Τπνπξγηθή απόθαζε όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα, 

θαζώο θαη ηα όζα νξίδνληαη ζηελ Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/21-06-17 λέα πγεηνλνκηθή δηάηαμε. -

1. Αίηεζε (33290/31-07-20) ηεο εηαηξείαο ΠΟΓΗΑΝΣΕΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ & ΗΑ Ο.Δ. ζην 

θαηάζηεκα ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ – ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ επί ηεο νδνύ ΖΡΧΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 

ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΓΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ -Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ & Ννκηθήο Τπεξεζίαο θ. 

Γηνλύζηνο Πιέζζαο. 

 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ. Με ηε δηεπθξίληζε 

όηη θαηά θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο δήισζε όηη ςεθίδεη «ιεπθό» ελώ ν 

θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο δήισζε «απνρή» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 

4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, 

ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε 

άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ 

θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ,  

 

     ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

Με ηελ ππ’ αξηζκό 225/21-3-2001 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη 

εγθξηζεί ε παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ζηα θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, έσο ηελ 12ε λπρηεξηλή ώξα θαζεκεξηλώο θαη θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δπίζεο ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ ππ’ αξηζκό 561/16-7-2003 

Απόθαζή ηνπ, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. πξση. 12919/5-8-2003 απόθαζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο, εγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθώλ 

νξγάλσλ ζηα θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο ηεο πόιεο έσο ηελ 02:00 π.κ. Ζ 

Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο εμεηάδεη θαηά πεξίπησζε ηα αηηήκαηα ησλ 

θαηαζηεκαηαξρώλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε κνπζηθή δελ ζα ιεηηνπξγεί εθηόο ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ αλώηαηνπ νξίνπ ησλ 80DB (A) θαη δελ ζα δηαηαξάζζεηαη ε θνηλή 

εζπρία ησλ πεξηνίθσλ. εκεηώλεηαη, όηη κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ θαθέινπ πξνθύπηεη ε 

πιεξόηεηα ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ην θαησηέξσ θαηάζηεκα θαζώο έρεη 

εθνδηαζζεί κε ηελ θαηά λόκν πξνβιεπόκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ θαη 

ιεηηνπξγεί λόκηκα, ηερληθή έθζεζε κεραληθνύ γηα ηελ ηεξνύκελε ερνκόλσζε ζην 

θαηάζηεκα θαη ππεύζπλε δήισζε γηα εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ απηόκαηνπ πεξηνξηζκνύ 

εληάζεσο ζηα 80 dB (A).  

 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ηελ 3/96 Αζηπλνκηθή Γηάηαμε, ηελ Y.A. 
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A5/3010/85 Τπνπξγηθή Απόθαζε όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα, ηα όζα νξίδνληαη ζηελ 

Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/21-06-2017 λέα πγεηνλνκηθή δηάηαμε, ην Ν.3852/2010 ε Δπηηξνπή 

Πνηόηεηαο Εσήο, εγθξίλεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 

κνπζηθήο θαη κνπζηθώλ νξγάλσλ έσο ηελ 02:00 π.κ., γηα ηνλ εζσηεξηθό ρώξν ηνπ 

θαηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο, ηεο εηαηξείαο ΠΟΓΗΑΝΣΕΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ & ΗΑ Ο.Δ. γηα θαηάζηεκα ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ επί ηεο 

νδνύ ΖΡΧΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ, ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΓΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ. 
 

 

Ο Πξόεδξνο                                           Σα  Παξόληα Μέιε 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ          ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

        ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΛΔΑ 

              ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

              ΖΡΑ – ΔΗΡΖΝΖ ΚΟΤΡΖ 

        ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΛΔΚΟΤΓΑ 

        ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

        ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

                      ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 
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