ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 23 / 2016 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 95/ 2016.
Περίληψη
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας
μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος του Ιωάννη
Νταραμπά του Παναγιώτη ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΜΠΑΡ, λόγω αντικατάστασης, στην Τ.Κ.
Διαβατού, ΔΕ Αποστόλου Παύλου.
Σήμερα στις 21-11-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, 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 15-11-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε
σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το 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 7
μέλη.
Παρόντες
Απόντες
1 Βασίλειος Λυκοστράτης
1 Ιορδάνης Κυρατλίδης
2 Λεωνίδας Ακριβόπουλος
2 Σωτήριος Στουγιάννος
3 Ηλίας Τσιφλίδης
3 Χριστίνα Γαϊτάνου
4 Διονύσιος Κουλουριώτης
5 Γεώργιος Ορφανίδης
Σημ.:
6 Δημήτριος Τραπεζανλής
7 Θεόδωρος Τέτος (αναπλ/κό μέλος)
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 04-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου
Οικονομικών, κ. Στυλιανού Ασλάνογλου που έχει ως εξής :
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του αρ.80 του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114Α),η χορήγηση
των αδειών λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα που προβλέπονται από Αστυνομικές
Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη, ανήκει στην
αρμοδιότητα των Δήμων.
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. Α3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010) η Δημοτική
Κοινότητα ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας μουσικής στα ανωτέρω καταστήματα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/
20.11.2013 Παρ.4 «σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε
σε άλλο πρόσωπο είναι δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας μουσικών οργάνων χωρίς
την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας».
Με την αρ. 2275/39550/19-10-2016 Απόφαση Δημάρχου έγινε αντικατάσταση της
αρ.2766/50113/27-11-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος που είχε
χορηγηθεί στην Ποντίκη Αντωνία του Αθανασίου και της Πελαγίας στο όνομα Νταραμπάς
Ιωάννης του Παναγιώτη.
Την αρ. 1524/21983/28-07-2016 άδεια μουσικών οργάνων του ανωτέρω καταστήματος η
οποία ισχύει μέχρι 11-07-2017.
Με την αριθ. πρωτ 41310/31-10-2016 αίτηση του ο Νταραμπάς Ιωάννης του Παναγιώτη
ζητά την αντικατάσταση της άδειας μουσικών οργάνων(στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής
ισχύος) για το κατάστημά του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα
Διαβατού του Δήμου Βέροιας με παράταση ωραρίου και συνυπέβαλε τα εξής
δικαιολογητικά:
1.Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματός του.

2.Φωτοαντίγραφο της αρ.1524/21983/28-07-2016 άδειας μουσικών οργάνων του ανωτέρω
καταστήματος η οποία ισχύει μέχρι 11-07-2017.
3.Ένα διπλότυπο καταβολής 75,00 ευρώ έκαστο στο ταμείο του Δήμου, ως ανταποδοτικό
τέλος σύμφωνα με την αρ. 12172/22-03-02 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 533/Β)
4. Το αρ. πρωτ. 39144/14-10-2016 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δήμο.
5.Υπεύθυνη Δήλωση ότι η μουσική που χρησιμοποιεί στο κατάστημά του ανήκει
αποκλειστικά σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση
του περιουσιακού τους δικαιώματος στην Αυτοδιαχείριση.
Για την αντικατάσταση της άδειας μουσικών οργάνων δεν απαιτείται γνωμοδότηση από
το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (άρθρου 5 της
Κ.Υ.Α αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013) .
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ.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 περίοδο 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. Μέσα στο κατάστημα η μέγιστη Α ηχοστάθμη
δε θα υπερβαίνει τα 80 dΒ(Α).
Το κατάστημα θα έχει όλες τις εποχές του έτους, όταν λειτουργούν τα μουσικά όργανα,
κλειστές πόρτες και παράθυρα.
Τα μουσικά όργανα δεν θα λειτουργούν τις ώρες κοινής ησυχίας, εκτός των ωρών της
παράτασης. Δεν θα μεταφέρονται τα ηχεία εκτός αιθούσης για να μην διαταράσσεται η κοινή
ησυχία των περιοίκων.
Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε ισχύ οι άδειες δημόσιας
εκτέλεσης μουσικής που χορηγούν οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων, των οποίων ρεπερτόριο χρησιμοποιείται στο εν λόγω κατάστημα.
Ο κάτοχός της οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, πριν τη λήξη
ισχύος των αδειών δημόσιας εκτέλεσης, νέες έγγραφες άδειες δημόσιας εκτέλεσης μουσικής.
Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα ανακαλείται.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει για
την έγκριση ή μη χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων στον Νταραμπά Ιωάννη λόγω
αντικατάστασης με παράταση ωραρίου (διάρκεια ισχύος μέχρι11-07-2017).
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 04-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών, κ. Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2. Με την 41310/31-10-2016 αίτηση του Ιωάννη Νταραμπά του Παναγιώτη, με την οποία
ζητά έγκριση χορήγησης άδεια λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας
της, για το κατάστημά του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Διαβατού, ΔΕ
Αποστόλου Παύλου, έως 11-07-2017 λόγω αντικατάστασης.
3. Την αριθ.334/2009 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
«Προσδιορισμού της χρονικής διάρκειας ισχύος των αδειών λειτουργίας μουσικής
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος».
4. Για την αντικατάσταση της άδειας μουσικών οργάνων δεν απαιτείται γνωμοδότηση από
του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (άρθρου
5 της ΚΥΑ αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013).
5. Την 2275/39550/19-10-2016 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχείρησης Αναψυχής του
Ιωάννη Νταραμπά σε αντικατάσταση της αριθμ.2766/50113/27-11-2015 άδειας που είχε
χορηγηθεί στην Αντωνία Ποντίκη, για το κατάστημα στην ΤΚ Διαβατού, ΔΕ Απ. Παύλου
6. 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.

7. 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 3106/2013Β΄), 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), έως 11-07-2017, λόγω αντικατάστασης, στον Ιωάννη Νταραμπά
του Παναγιώτη, για το στεγασμένο χώρο του καταστήματός του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ που
βρίσκεται στην Τ.Κ. Διαβατού, ΔΕ Αποστόλου Παύλου, 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 μέχρι τις 11-07-2017.
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 95 / 2016.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
Λ.Ακριβόπουλος

Βασίλειος Λυκοστράτης

Η.Τσιφλίδης
Δ.Κουλουριώτης
Γ.Ορφανίδης
Δ.Τραπεζανλής
Θ. Τέτος
Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 28-11-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

