ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθ.Αποφ. 26/2012

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
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ΘΕΜΑ: Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ περί τροποποίησης απόφασης κανονιστικού
περιεχομένου σχετικά με την ρύθμιση ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων
εντός οικισμού «Κάστρου» στην ΤΚ Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα, την 03-07-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή ποιότητας
Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την 18563/29-06-2012 πρόσκληση της Προέδρου,
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτα Πριφτάκη (Πρόεδρος)

Χαράλαμπος Κουτσονικολής

2. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

Μέντης Γεώργιος

3. Βουνελάκης Γεώργιος

Νομίμως κληθέντες

4. Κολλιάκος Ιωάννης
5. Παναγιώτα Αλιφέρη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών της ΕΠΖ τα εξής:
• Το υπ΄αριθ. πρωτ. 516/31-05-2012 έγγραφο της 5ης Εφορείας βυζαντινών Αρχαιοτήτων
όπου γνωμοδοτεί επί του κανονισμού λειτουργίας του οικισμού «Κάστρου» έτσι όπως
αυτός εγκρίθηκε με την αριθ. 385/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασιάς, και αναφέρει μεταξύ άλλων σε ότι αφορά το θέμα της ηχητικής ρύπανσης
(άρθρο 9) η υπηρεσία τους έχει ζητήσει από τον Δήμο την αναδιατύπωση των αδειών
παράτασης του ωραρίου εκπομπής μουσικής από τα καταστήματα υγειονομικού που
λειτουργούν στην Κάτω πόλη Μονεμβασίας ώστε να βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με
τις διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Συνεχίζοντας στο έγγραφο της η 5η ΕΒΑ αναφέρει ότι η κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας από τον τρόπο
λειτουργίας των παραδοσιακών καφενείων , εκπέμποντας συχνά δυνατή μουσική μέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες , καθ’ υπέρβαση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και της Υπηρεσίας μας, προκαλεί σοβαρή
ηχητική ρύπανση στον οικισμό τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες του , με
διατάραξη της κοινής ησυχίας.

Την αριθ. 2/2012 απόφαση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας
σύμφωνα με την οποία κατά πλειοψηφία αποφάσισαν τη μη τροποποίηση του άρθρου 9
του εν λόγω κανονισμού.
Κατόπιν αυτών η κ. Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη της ΕΠΖ την τροποποίηση του
άρθρου εννέα (9) του κανονισμού λειτουργίας του Κάστρου Μονεμβασιάς , προτείνοντας ως
ανώτατο χρονικό περιθώριο της παράτασης λειτουργίας ωραρίου μουσικής στα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του οικισμού «Κάστρο» την 01:30 π.μ και ίσως
με την ανοχή των αστυνομικών αρχών μέχρι τις 02:00 π.μ .
Στην συνέχεια πήρε το λόγο το μέλος της ΕΠΖ κ. Βουνελάκης Γεώργιος ο οποίος
ανέφερε ότι ο χώρος καθορίζει το κατά πόσο θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μουσικής
στα εν λόγω καταστήματα καθώς και το είδος μουσικής .Επειδή ο εν λόγω χώρος έχει αυτή
την ιδιαιτερότητα , μνημειακή διάσταση και μεγάλη ιστορική σημασία συμφωνώ με την
εισήγηση της προέδρου και προτείνω την παράταση λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα
του Κάστρου μέχρι τις 01:30 π.μ.
Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΖ κ. Χριστάκος Σταύρος ανέφερε τα εξής:
Σχετικά με το θέμα της παράτασης ωραρίου μουσικής στα καταστήματα που λειτουργούν
στο Κάστρο Μονεμβασίας και σε συνέχεια όσον ανέφερα στην 9/2012 σχετική Απόφαση της
Ποιότητας
Ζώης
συμπληρώνω
τα
εξής
:
Τα καταστήματα που λειτουργούν στο Κάστρο Μονεμβασίας είναι εφοδιασμένα με νόμιμες
άδειες μουσικής πλέον των 15 ετών οι οποίες αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι η μουσική
πρέπει
να
ακούγεται
εντός
των
ορίων
του
καταστήματος
Στην περίπτωση που υπάρχει καταστρατήγηση των ανωτέρω αδειών και η μουσική ενοχλεί
τους περιοίκους είναι θέμα των ελεγκτικών οργάνων να εφαρμόσουν τις νόμιμες συνέπειες
και όχι θέμα τροποποίησης του ωραρίου μουσικής όπως έχει έρθει σήμερα η σχετική
εισήγηση .Σε προηγούμενες συνεδριάσεις αλλά και σήμερα έχω προτείνει η Δημοτική
Αστυνομία του Δήμου να πάρει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την σχετική
αρμοδιότητα και να αναλάβει τον έλεγχο λειτουργίας των καταστημάτων .
Είναι κοινά αποδεκτό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών περίπου η
μουσική από τα καταστήματα εκπέμπεται σε χαμηλή ένταση οπότε δεν δημιουργεί κανένα
πρόβλημα
.
Οποιαδήποτε αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας μουσικής θα έχει σημαντικές συνέπειες στην
λειτουργία των καταστημάτων με συνέπειες στις θέσεις εργασίας που υπάρχουν αφού
γνωρίζουμε ότι την θερινή ειδικά περίοδο οι ώρες αιχμής λειτουργίας των καταστημάτων
είναι μετά την 12 νυχτερινή , άρα είναι παράλογο να ζητείται η μουσική να σταματά στις
1.30. Άλλωστε η περίοδος που έρχεται για συζήτηση το θέμα είναι εντελώς ακατάλληλη
αφού ήδη διανύουμε την θερινή περίοδο και οι επιχειρήσεις έχουν κάνει το προγραμματισμό
τουςμετοισχύονωράριο.
Η περιοχή της Μονεμβασίας αποτελεί τουριστικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας και είναι
λογικό στις σχετικές δραστηριότητες με το τουρισμό να είναι και η ψυχαγωγία των
επισκεπτών με τρόπο που να συνάδει με την μοναδικότητα του Κάστρου της Μονεμβασιάς .
Επίσης η προτεινόμενη αλλαγή στο ωράριο θα επηρεάσει συνολικά την περιοχή της
Μονεμβασίας αφού τα καταστήματα του Κάστρου έχουν επισκέπτες από γειτονικές
περιοχές λειτουργώντας θετικά στην δραστηριότητα όλων των καταστημάτων της περιοχής
Συμπερασματικά η παράταση ωραρίου μουσικής στα σημερινά επίπεδα με αυστηρή
τήρηση των όρων λειτουργίας ώστε η μουσική να γίνεται αντιληπτή μόνο εντός των ορίων
των καταστημάτων αφενός θα μηδενίσει τα προβλήματα , δεν προκαλεί καμιά αισθητική
επιβάρυνση στο χώρο του Κάστρου αλλά και ευνοεί την τοπική ανάπτυξη και την διαφύλαξη
των θέσεων εργασίας η οποία πρέπει να αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα του Δήμου στις
σημερινέςσυνθήκες.
.
Το μέλος της ΕΠΖ κ. Κολλιάκος Ιωάννης ανέφερε ότι πιστεύει ότι η παράταση της
λειτουργίας μουσικής θα πρέπει να είναι μέχρι τις 03:00 π.μ στα εν λόγω καταστήματα
ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές λόγω οικονομικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα , και
επιπλέον το καλοκαίρι που διανύουμε θα λειτουργήσει σαν ένα είδος εξετάσεων για τα
καταστήματα για την πιστή τήρηση ή μη των κανόνων που τίθενται στην άδεια λειτουργίας
μουσικής καθώς και στην παράταση.

•

Το μέλος της ΕΠζ κ. Αλειφέρη Παναγιώτα ανέφερε ότι η συμπεριφορά των ιδιοκτητών
των εν λόγω καταστημάτων όσον αφορά την λειτουργία μουσικής κατά την περίοδο του
Πάσχα έδειξε ότι συμμορφώθηκαν με αυτά που ορίζονται στην άδεια λειτουργίας μουσικής
καθώς και με την παράταση ωραρίου, εφόσον δεν υπήρξαν καταγγελίες για το αντίθετο.
Κατά συνέπεια προτείνει την αναβολή της συζήτησης για την τροποποίηση του άρθρου
εννέα του κανονισμού λειτουργίας του Κάστρου το Σεπτέμβριο , και εάν στο μεταξύ δεν
έχουν υπάρξει προβλήματα με την λειτουργία μουσικής των εν λόγω καταστημάτων η
πρόταση της είναι να υπάρχει παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής μέχρι τις
03:00π.μ.
Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος της ΕΠΖ ζήτησε από τα μέλη της να αποφασίσουν
σχετικά :
Τα μέλη της ΕΠΖ αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση της προέδρου, τον κανονισμό
λειτουργίας του Κάστρου ,την αριθ. 2/2012 απόφαση του συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Μονεμβασίας .το υπ΄αριθ. πρωτ. 516/31-05-2012 έγγραφο της 5ης Εφορείας
βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τις απόψεις των μελών της
Αποφασίζουν κατά πλειοψηφία
Την αναβολή της συζήτησης περί τροποποίησης του άρθρου εννέα (9) του κανονισμού
λειτουργίας του Κάστρου όσον αφορά την ηχητική ρύπανση για το Σεπτέμβριο.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4) ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας της ΕΠΖ
Δελήγιαννης Νικόλαος

