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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 6/2011 Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
 

Αριθ. Απόφασης : 37/2011                                  
                                                          
 

                                                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Εισήγηση στο Δημ. Συμβούλιο για την έκδοση 
τοπικής κανονιστικής απόφασης που αφορά 
όρους και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας 
μουσικής σε καταστήματα και επιχειρήσεις». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο κτήριο στέγασης των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου (Πίνδου 1 και Εφέσου) σήμερα στις 3 του μήνα Μαΐου του έτους 2011, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μ.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
4449/6/29-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Ζαχαρία 
Χωρινού, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Β΄. 
 



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν :     
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1)Χωρινός Ζαχαρίας, Πρόεδρος,  2) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος, 3) 
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 4) Κανταρέλης Δημήτριος 5)  Παΐδας 
Αδαμάντιος 6) Παπακώστας Γεώργιος 7) Λαζαρίδης Πέτρος 8) Κοσκολέτος 
Σωτήριος και 9) Γκούμα Δανάη-Εύα, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
 Ουδείς. 
 
Ο κ. Σ.Κοσκολέτος ήταν παρών στην Συνεδρίαση κατά την συζήτηση και 
ψηφοφορία επί του Ε.Η.Δ. θέματος και αποχώρησε από αυτήν μετά την 
συζήτηση και πριν από την ψηφοφορία επί του μοναδικού θέματος της Η.Δ.. 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο 
ομόφωνα η Ε.Π.Ζ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10 
συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :  
  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Τίθεται υπόψη σας σχέδιο τοπικής κανονιστικής απόφασης που αφορά όρους 
και προϋποθέσεις (χορήγηση, έλεγχος, ανάκληση, ωράριο, παράταση κλπ.) 
των άδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικής–μουσικών οργάνων στα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στις επιχειρήσεις του Δήμου, 
σύμφωνα με τα άρθρα 75, 79 και 80 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.), προκειμένου, η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 Β 
v του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
την έκδοση της απόφασης. 
 
Σημειώνω ότι το Συμβούλιο των Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας έχει 
εκφράσει τη γνώμη του και διατυπώσει τις προτάσεις του επί του σχεδίου της 
απόφασης με την αριθ. 4/2011 απόφασή του και αναμένεται η απόφαση του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας επ΄ αυτού. 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 6/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ.  να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις απόψεις 
των μελών της, είδε το σχέδιο της τοπικής κανονιστικής απόφασης με την 



αναφερόμενη σε αυτό νομοθεσία, την αριθ. 4/2011 απόφαση του Συμβουλίου 
Δημ. Κοινότητας Ν.Χαλκηδόνας και μελέτησε τις διατάξεις του άρθρου 73 
παρ. 1Βv του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την αναβολή λήψης απόφασης, ως εισήγηση προς το Δημ. 
Συμβούλιο, για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης που αφορά τους 
όρους και τις προϋποθέσεις (χορήγηση, έλεγχος, ανάκληση, ωράριο, 
παράταση κλπ.) των άδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικής–μουσικών 
οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στις επιχειρήσεις 
του Δήμου, μέχρις ότου εκδοθεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου Δημ. 
Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας, προκειμένου να συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα. 

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  37/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΩΡΙΝΟΣ 
 

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Ελένη Σούλα 
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