
                                         Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 13o  έτους  2019 

========================= 

 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 13η) 

 

    Στις Σέρρες, σήμερα 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 

12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των  άρθρων 73  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

και 77 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι”και ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου, με χρονολογία:13/19-09-2019. 

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι: 

1. Κωνσταντίνος Δινάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 2. Πάνου 

Σωτηρία, 3.Τουρτούρας Ιωάννης, 4.Ρίζος Σάββας, 5.Ταΐρης Γεώργιος, 6.Δρίγκα 

Χρυσούλα, (Αντιπρόεδρος) 7.Καρυπίδης Παύλος, 8.Γκότσης Ηλίας. 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ:1. Μερετούδης Δημήτριος 

   Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    74 /2019 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών  οργάνων στο 

κατάστημα με καδ.  56.30 (Δραστηριότητες  παροχής ποτών) πού βρίσκεται στην 

οδό Εξοχών  90,  ιδιοκτησίας  ΣΚΟΥΡΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.   

 

    Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο  4o θέμα ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής έθεσε υπόψη των μελών της υπ΄ αριθμ.25723/03-09-2019  εισήγηση  του Τμ. 

Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Σερρών, 

που έχει ως εξής: 

                 

Σας υποβάλλουμε:   

1. την με αριθμ. πρωτ. 24543/21-8-2019 αίτηση του ΣΚΟΥΡΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   

με την οποία διατυπώνει το αίτημα χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικών 

οργάνων στο κατάστημά του - με καδ.56.30 (Δραστηριότητες  παροχής ποτών 

) πού βρίσκεται στην οδό 

Εξοχών 90. 

2. την αριθμ. 1124851γνωστοποίηση καταστήματος και μουσικών      

 οργάνων.    

 



    Για το συγκεκριμένο κατάστημα δεν έχουν βεβαιωθεί   παραβάσεις του Α.Τ. 

Σερρών που αποτελούν λόγω επιβολής διοικητικής κύρωσης και αφορούν την 

Παράβαση ωραρίου λειτουργίας, την κοινή ησυχία και την Παραβίαση των  όρων 

λειτουργίας μουσικής.  

Το ωράριο λειτουργίας της μουσικής καθορίζεται από την παρ.3 του άρθρου 3 της 

3/1996 Αστυνομικής Διάταξης ως εξής.  

 Για τη χειμερινή περίοδο μέχρι τις 22:00 ώρα, για τη θερινή περίοδο μέχρι τις 

23:00 ώρα και μπορεί να παρασταθεί μέχρι τις 03:00 ώρα για τα καταστήματα που 

λειτουργούν σε κλειστό χώρο και μέχρι τις 02:00 ώρα για τα καταστήματα που 

λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο.   Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των 

μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να 

δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.  

 Η παράταση δίδεται εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος λαμβανομένων 

υπόψη της θέσης του καταστήματος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, 

το είδος των μουσικών οργάνων και με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η 

ησυχία των περιοίκων. 

 

Κατόπιν τα ανωτέρω παρακαλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του 

Ν.3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων »  ( ΦΕΚ 114/8-6-2006 

ΤΑ ), για την λήψη απόφασης παράτασης ή όχι της άδειας μουσικής του εν λόγω 

καταστήματος και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα δοθεί η παράταση σε 

περίπτωση θετικής απόφασης, λαμβάνοντας υπ' όψη και τα κάτωθι: 

 Την αίτηση-καταγγελία της κ. ΠΑΡΤΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ κατοίκου Σερρών οδός 

Εξοχών 51 (κοιλάδα Αγίων Αναργύρων), αντίγραφο της οποίας σας 

υποβάλουμε συνημμένα. 

 Την ημερομηνία λήξης της σχολικής χρονιάς 30-06. 

 Την ημερομηνία έναρξης της σχολικής χρονιάς 01-09. 

 

 Στην συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τις 

διατάξεις του άρθρου 73 του  Ν. 3852/2010,    
       
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών  οργάνων στο 

κατάστημα με καδ.  56.30 (Δραστηριότητες  παροχής ποτών) πού βρίσκεται στην 

οδό Εξοχών  90,  ιδιοκτησίας  ΣΚΟΥΡΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την θερινή περίοδο 

2019, και εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία έχει ελέγξει και ενέκρινε την πληρότητα και 

νομιμότητα των δικαιολογητικών, ως όφειλε.                 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. 
 

                                             

        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ 

 

 

                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛH   

 

                                                                                      

                                                                                         1. Πάνου Σωτηρία  

  

                                                                                         2. Τουρτούρας Ιωάννης 

 

                                                                                         3.Ρίζος Σάββας, 

 

                                                                                         4. Ταΐρης Γεώργιος 

 

                                                                                         5. Δρίγκα Χρυσούλα 

 

                                                                                         6. Καρυπίδης Παύλος 

 

                                                                                         7. Γκότσης Ηλίας                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                 

     Σέρρες 25-09-2019 

 

       Πιστό Αντίγραφο 

 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΝΑΚΗΣ 

 

  Μ. Ε. Δ. 

 

   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.     

 

     

                   

    ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 



              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σέρρες 25 -09-2019 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                           

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Αρ. Πρωτ.: 25723 

 

 

 

       Π Ρ Ο Σ 

 

Τμήμα Αδειοδοτήσεων &Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων  

(Ενταύθα) 
 

    Σας αποστέλλουμε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την 

αριθμ74/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία  χορηγούμε 

παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών  οργάνων στο κατάστημα με καδ.  56.30 

(Δραστηριότητες  παροχής ποτών) πού βρίσκεται στην οδό Εξοχών  90,  

ιδιοκτησίας  ΣΚΟΥΡΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  και παρακαλούμε για τις περαιτέρω ενέργειές 

σας. 

 

             

                                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                                                                                                   κ. κ. ε.                                                                        

                                  

                                                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.  

 

                                                                                           

 

 

 

                                                                                      ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ     ΕΥΓΕΝΙΑ 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Εξοχών  90 

 

Σέρρες 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 

 

 

Αρ. Πρωτ.:25723 

                                                                                               

 

 

                                                                                      Αριθμός Απόφασης 

                                                                                74 / 2019 

 

 

Συνεδρίαση: 13/25-09-2019 

 

 

 

 

 

   ΘΕΜΑ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών  οργάνων στο κατάστημα 

με καδ.  56.30 (Δραστηριότητες  παροχής ποτών) πού βρίσκεται στην οδό Εξοχών  


