ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 17 / 2016 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 74 / 2016.
Περίληψη
Έγκριση
χορήγησης
αδείας
λειτουργίας
μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος του
Κωνσταντίνου Τεντσογλίδη του Μιχαήλ,
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (χειμερινό ή
θερινό - όχι ταυτόχρονα) στην T.K. Ράχης
(Ο.Τ.25 αρ.οικ.137- εντός ΠΦΟΡ).
Σήμερα στις 26-09-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 19-09-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε
σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6
μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Γεώργιος Γουλτίδης (αναπλ/κό μέλος)
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Θεόδωρος Τέτος (αναπλ/κό μέλος)
Δημήτριος Τραπεζανλής

Απόντες
1 Ιορδάνης Κυρατλίδης
2 Σωτήριος Στουγιάννος
3 Ηλίας Τσιφλίδης
4 Χριστίνα Γαϊτάνου
5 Γεώργιος Ορφανίδης
Σημ.:

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της
Επιτροπής το από 08-09-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών, κ.
Στυλιανού Ασλάνογλου 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 Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής ή από τον πρόεδρο της Κοινότητας.
Με την από 24-08-2016 αίτηση του ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ,
ζήτησε άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων (στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος)
μέχρι 31-08-2017 και παράταση λειτουργίας της μέχρι την 03:00 ώρα, για το κατάστημά του
"ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (χειμερινό ή θερινό - όχι ταυτόχρονα)", που βρίσκεται στη
ΡΑΧΙΑ και επί της οδού - (Δ.Δ.ΡΑΧΗΣ -Ο.Τ.25 αρ.οικ.137- εντός ΠΦΟΡ) 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 75,00€ 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. 3357/07-09-2016 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 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 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.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
Το από 08-09-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών, κ. Στυλιανού
Ασλάνογλου.
Tην με αρ.πρωτ.30989/24-08-2016 αίτηση του Κωνσταντίνου Τεντσογλίδη του Μιχαήλ,
με την οποία ζητά έγκριση χορήγησης άδεια λειτουργίας μουσικής και παράταση του
ωραρίου λειτουργίας της, για το κατάστημά του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (χειμερινό ή
θερινό - όχι ταυτόχρονα) που βρίσκεται στην T.K.Ράχης (Ο.Τ.25 αρ.οικ.137- εντός ΠΦΟΡ),
Δήμου Βέροιας, για ένα χρόνο.
Την αριθ. 334/2009 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
«Προσδιορισμού της χρονικής διάρκειας ισχύος των αδειών λειτουργίας μουσικής
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Την με αριθ. πρωτ. 3357/07-09-2016 γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβαλλοντικής
Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με την οποία
συμφωνεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής (μουσικά όργανα ή στερεοφωνικό
συγκρότημα μικρής ισχύος), για το εν λόγω στεγασμένο κατάστημα, με μέγιστη Αηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του καταστήματος, 80 dB.
Ότι η μουσική στο παραπάνω κατάστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται από τις ισχύουσες Υγειονομικές, Αστυνομικές και άλλες σχετικές
Διατάξεις και χωρίς να διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν.3463/06, του άρθρου 73 παρ.1Α του
Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄), του άρθρου 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης καθώς και
των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/Β΄/02-10-1985) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, της ΚΥΑ 31600/20-11-2013 (ΦΕΚ 3106/ 2013 Β΄), της
Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/Β΄) και της Εγκυκλίου
2/Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476/14-01-2013 του Υπ. Υγείας.
Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής (μουσικά όργανα ή στερεοφωνικό
συγκρότημα μικρής ισχύος), για ένα χρόνο, στον Κωνσταντίνο Τεντσογλίδη του Μιχαήλ, για
το στεγασμένο χώρο του καταστήματός του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (χειμερινό ή
θερινό - όχι ταυτόχρονα) που βρίσκεται στην T.K.Ράχης (Ο.Τ.25 αρ.οικ.137- εντός ΠΦΟΡ),
Δήμου Βέροιας, κατά μεν τη χειμερινή περίοδο μέχρι την 22.00΄ ώρα, κατά δε τη θερινή
περίοδο μέχρι την 23.00΄ ώρα, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Μέσα στο κατάστημα η μέγιστη Α-ηχοστάθμη δεν θα υπερβαίνει τα 80 DB.
Το κατάστημα θα έχει όλες τις εποχές του έτους, όταν λειτουργούν τα μουσικά όργανα ή
το στερεοφωνικό συγκρότημα, κλειστές πόρτες και παράθυρα.
Τα μουσικά όργανα ή το στερεοφωνικό συγκρότημα δεν θα λειτουργούν τις ώρες κοινής
ησυχίας, εκτός των ωρών της παράτασης.
Δεν θα μεταφέρονται ηχεία εκτός καταστήματος, για να μη διαταράσσεται η κοινή
ησυχία των περιοίκων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
Β. Η χρονική διάρκεια ισχύος της παραπάνω άδειας ορίζεται για ένα (1) χρόνο από την
ημερομηνία δημοσίευση της στην Διαύγεια.
Γ. Εγκρίνει την παράταση του ωραρίου λειτουργίας της παραπάνω άδειας μουσικής μέχρι
την 03.00 π. μ. ώρα εντός του καταστήματος, 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 έλαβε αύξοντα αριθμό 74 / 2016.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
Γ.Γουλτίδης

Βασίλειος Λυκοστράτης

Λ.Ακριβόπουλος
Δ.Κουλουριώτης
Θ.Τέτος
Δ.Τραπεζανλής

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 30-09-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

