ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2016 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 16/2016
Περίληψη
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων
χαμηλής ισχύος του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
"ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ) ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)" (ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (Ο.Τ. 250)).
Στη Βέροια, σήμερα, 10/2/2016 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 3/5-2-2016 πρόσκληση της προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ (πρόεδρος)
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
8. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
9. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο Δήμου
Βέροιας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου το από 8-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Βέροιας Ασλάνογλου Στυλιανού, που έχει
ως εξής :
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 80 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α) η χορήγηση των αδειών
λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα
με την Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718 Β) Υγειονομική Διάταξη, ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων.
Σύμφωνα επίσης με τις παραπάνω διατάξεις και του αρθ.73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87) η άδεια
λειτουργίας μουσικής στα ανωτέρω καταστήματα χορηγείται από την Δημοτική Κοινότητα Βέροιας ή από τον πρόεδρο
της Κοινότητας.
Με την από 25-01-2016 αίτηση του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, ζήτησε άδεια
λειτουργίας μουσικών οργάνων (στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος) ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ και παράταση λειτουργίας της μέχρι την 03:00 ώρα, για το κατάστημά του "ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ) ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)", που
βρίσκεται στη ΒΕΡΟΙΑ και επί της οδού ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (Ο.Τ. 250) και συνυπέβαλε τα εξής δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο της αδείας λειτουργίας του καταστήματός του και
β) Βεβαίωση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ότι έχει εφοδιασθεί
με την απαιτούμενη άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 63 του Ν. 2121/93.
γ) Διπλότυπο καταβολής 300,00 € στο Ειδικό Ταμείο του Δήμου μας, ως ανταποδοτικό τέλος,
σύμφωνα με την αρ. 12172/22-3-02 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 533/Β).
δ) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δήμο.
Με την υπ' αρ. 618/02-02-2016 γνωμοδότησή του το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγ/κού Ελέγχου
συμφωνεί για την χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων (στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος)
στο πιο πάνω κατάστημα.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 3 της 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης, η άδεια λειτουργίας μουσικών
οργάνων χορηγείται μέχρι την 22:00 ώρα την χειμερινή περίοδο και την 23:00 ώρα τη θερινή και μπορεί να
παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του
κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την

03:00 και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02:00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Σε όλες τις περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με τον χώρο,
ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας ν' αποφασίσει για την έγκριση ή μη
χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση λειτουργίας της μέχρι την 03:00 ώρα, στον πιο πάνω για το
εν λόγω κατάστημά του.Σημείωση: Δεν εκκρεμούν καταγγελίες για οχλήσεις από την μουσική του καταστήματος.
Ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου που ερωτήθηκε κατά την κατάθεση του φακέλου στο γραμματέα του
Συμβουλίου δήλωσε ότι ο φάκελος είναι πλήρης και υπάρχουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την έκδοση της άδειας.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1.- Το από 8-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Βέροιας Ασλάνογλου Στυλιανού,
2.- Την από 25-1-2016 αίτηση του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, με την οποία ζητά άδεια
λειτουργίας μουσικών οργάνων (στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος) με διάρκεια ΑΟΡΙΣΤΗ και
παράταση λειτουργίας τους μέχρι την 03:00 ώρα, για το κατάστημά της «ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ) ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», που βρίσκεται στη
Βέροια και στην οδό ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (Ο.Τ. 250) και συνυπέβαλε τα εξής δικαιολογητικά:
3.- Την αρ. 618/2-2-2016 γνωμοδότησή του το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγ/κού Ελέγχου με
την οποία συμφωνεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος
μικρής ισχύος με μεγίστη Α ηχοστάθμη που δεν θα υπερβαίνει τα 80 DB, για το εν λόγω κατ/μα.
4.- Ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας μουσικής.
5.- Ότι η μουσική στο παραπάνω κατ/μα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
από τις ισχύουσες Αστυνομικές Διατάξεις και χωρίς να διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
6.- Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 80 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α), καθώς και του αρ. 3 της υπ’ αριθ.
3/96 Αστυνομικής Διάταξης.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων (στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής
ισχύος) του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, στο κατάστημά του «ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ) ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», που
βρίσκεται στη ΒΕΡΟΙΑ και επί της οδού ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (Ο.Τ. 250), κατά μεν τη χειμερινή περίοδο μέχρι την
22.00 ώρα κατά δε τη θερινή περίοδο μέχρι την 23.00 ώρα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.- Μέσα στο κατάστημα η μεγίστη Α ηχοστάθμη δεν θα υπερβαίνει τα 80 DB.
2.- Το κατάστημα θα έχει όλες τις εποχές του έτους, όταν λειτουργούν τα μουσικά όργανα, κλειστές πόρτες
και παράθυρα.
3.- Τα μουσικά όργανα δεν θα λειτουργούν τις ώρες κοινής ησυχίας, εκτός των ωρών της παράτασης.
4.- Δεν θα μεταφέρονται τα ηχεία εκτός αιθούσης, για να μην διαταράσσεται η κοινή ησυχία των
περιοίκων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
B) 1. Η χρονική διάρκεια ισχύος της παραπάνω άδειας ορίζεται ΑΟΡΙΣΤΗ.
2. Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης
μουσικής που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο
κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας
εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση
ανακαλείται.
3. Η μη προσκόμιση της έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής για τα Κέντρα Διασκέδασης
αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του κατ/τος.
Γ) Εγκρίνει την παράταση της παραπάνω άδειας λειτουργίας μουσικής μέχρι την 03.00 ώρα (μέχρι ώρας
02:00 για θερινό κατάστημα) με την προϋπόθεση ότι δε θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2016.
………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
2. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
5. ΤΟΠΗ-ΤΖΗΜΑ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
6. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
7. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βέροια 11/2/2016
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ταχ.διευθ. :Μητροπόλεως 55
Τηλέφωνο :2331350509

Βέροια 11-2-2016
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 16/2016
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:

Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος του
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, "ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ) ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)"
(ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (Ο.Τ. 250)).

Σας κοινοποιούμε την αρ. 16/2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση και ανάλογη
εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1.Γραφείο Αδειών Καταστημάτων
2. Αρχείο

