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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 05/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :
Θέμα : Περιορισμός ωραρίου λειτουργίας άδειας μουσικής (Πεζόδρομος Σάρδεων).
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, συνήλθε
σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σήμερα την 29η
Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μετά την υπ΄ αριθ. 15652/23.07.2015 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου αυτής κου Καλαμπόκη Ιωάννη, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.75 του Ν. 3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά
αυτής, η κα Γιαννούση Θεοδώρα, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 4 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας
και 5 απόντες, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καλαμπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
1) Γεωργαμλής Λύσανδρος
2) Δούλος Ορέστης
2) Κανταρέλης Δημήτριος
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
3) Παπανικολάου Νικόλαος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
4) Ανδρέου Χριστίνα
5)Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος
5) Γαλαζούλα Αλίκη
Το τακτικό μέλος κα Γαλαζούλα Αλίκη αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος κο Αντωναρόπουλο
Χρήστο – Ευλόγιο, καθώς και το αναπληρωματικό μέλος η κα Χαραμάρα Γεωργία δήλωσε αδυναμία να
παραστεί στην συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο Πρόεδρος ζήτησε να
συζητηθεί ως εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα «Περιορισμός ωραρίου λειτουργίας άδειας μουσικής
(Πεζόδρομος Σάρδεων)». Όλοι οι παρόντες αποδέχτηκαν να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης δίνει τον λόγο στην κα Ρόκου προκειμένου να
ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Τον λόγο έλαβε η κα Ρόκου η οποία είπε : Σας θέτω υπόψη έγγραφο εικοσιτριών πολιτών, κατοίκων της
οδού Σάρδεων με την οποία διαμαρτύρονται έντονα για τη χρήση της μουσικής από τα καταστήματα που
λειτουργούν στην περιοχή. Συγκεκριμένα καταγγέλλουν την τοποθέτηση στους εξωτερικούς χώρους

ηχείων παίζοντας μουσική σε μεγάλη ένταση και μάλιστα σε ώρες κοινής ησυχίας. Προτείνω να ελεγχθούν
οι άδειες λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων και να περιοριστεί το ωράριο λειτουργίας τους.
Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος ο οποίος πρότεινε να διερευνηθεί από τις υπηρεσίες η δυνατότητα μείωσης
του ωραρίου λειτουργίας στις χορηγηθείσες άδειες λειτουργίας μουσικής, η δυνατότητα περιορισμού στη
χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και να
ξεκινήσει μια διαδικασία σύνταξης κανονιστικής διάταξης.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Nα διερευνηθεί από τις υπηρεσίες η δυνατότητα μείωσης του ωραρίου λειτουργίας στις χορηγηθείσες
άδειες λειτουργίας μουσικής, η δυνατότητα περιορισμού στη χορήγηση των αδειών λειτουργίας μουσικής
στα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και να ξεκινήσει μια διαδικασία σύνταξης
κανονιστικής διάταξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαμπόκης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δούλος Ορέστης
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλαμπόκης Ιωάννης

Εσωτερική διανομή :

1) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
2) Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3) Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κο Λάλο
4) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
5) Γενική Γραμματέα
6) Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

