ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 23 / 2016 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 98/ 2016.
Περίληψη
Μη αφαίρεση προσωρινά της αδείας
λειτουργίας μουσικών οργάνων του Γεωργίου
Τσαμουρίδη του Αποστόλου, για το
κατάστημα με την επωνυμία “ΕΡΑΤΙΝΟ”,
στην οδό Π. Ιωακείμ 8 Βέροια.
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.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Ηλίας Τσιφλίδης
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος (αναπλ/κό μέλος)
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Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος
Χριστίνα Γαϊτάνου
Σημ.:

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
της Επιτροπής το από 08-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.
Στυλιανού Ασλάνογλου που έχει ως εξής :
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 80 παρ. 4 του Ν. 3463/8-6-06 η
αρμοδιότητα για την χορήγηση των αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος ανήκει στους Δήμους και τις Κοινότητες.
Βάσει των διατάξεων του άρθ. 73 παρ. 1α του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης & της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής αποφασίζει πλέον κατ’ αρμοδιότητα για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας
μουσικών οργάνων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 παρ. 5 της 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης «Η άδεια
λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την
εξέδωσε, εφ' όσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση
υποτροπής.»
Με την αρ. 1887/2012 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε η με αρ. πρωτ. 28834/27-06-2012 άδεια
λειτουργίας μουσικών οργάνων για αόριστο χρονικό διάστημα, για το κατάστημα που λειτουργεί
με την επωνυμία ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, στη Βέροια και στην οδό Πατρ. Ιωακείμ 8.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1020/18966/24-β/06-09-2016 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος
Βεροίας βεβαιώθηκε ότι σε αστυνομικό έλεγχο στις 04-09-2016 & ώρα 01:15 στο εν λόγω
κατάστημα, διαπιστώθηκε παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της αδείας λειτουργίας
μουσικών οργάνων με τη λειτουργία μουσικής αναπαραγόμενης από ηχεία συνδεδεμένα με
στερεοφωνικό συγκρότημα, τοποθετημένα στον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο του καταστήματος, με

αποτέλεσμα ο ήχος να μεταφέρεται εκτός του καταστήματος διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των
περιοίκων. Η ως άνω βεβαιωθείσα παράβαση είναι η πρώτη, εντός του έτους 2016, που αφορά
παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, ενώ το έτος 2015
με την 64/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είχε εγκριθεί η μη αφαίρεση άδειας
λειτουργίας μουσικών οργάνων.
Για το λόγο αυτό παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει για την προσωρινή
αφαίρεση ή όχι της αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων του καταστήματος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ (ΕΡΑΤΙΝΟ), προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και το χρονικό διάστημα επιβολής του
διοικητικού μέτρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 3 της 3/1996 Αστυνομικής
Διάταξης.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Παρόν στη συνεδρίαση ήτανε ο επιχειρηματίας κος Γεώργιος Τσαμουρίδης.
Γ.Τσαμουρίδης: Η επιχείρηση λειτουργεί τόσα χρόνια και δεν μας έχει κάνει κανείς παρατήρηση
για την μουσική.
Γ.Ορφανίδης: Πως προέκυψε το σημερινό θέμα; Δηλαδή γιατί ήρθε στην επιτροπή βεβαίωση
παράβασης από την αστυνομία;
Γ.Τσαμουρίδης: Απλά έτυχε. Όταν ήρθε ο αστυνομικός δεν είχαμε μουσική και μας έγραψε γιατί
απλά έπρεπε να μας γράψει.
Η.Τσιφλίδης: Δύο χρόνια που είμαστε στην επιτροπή δεν έχουμε ακούσει να τυχαίνει……
Θ.Τέτος: Προφανώς βεβαίωσε παράβαση για το διπλανό μαγαζί, για τους οποίους θα είχε
καταγγελία, και θεώρησε καλό να βεβαιώσει παράβαση και για το συγκεκριμένο μαγαζί.
Πρόεδρος: Σύμφωνα με το εισηγητικό είναι η πρώτη παράβαση εντός του έτους, που έρχεται προς
συζήτηση στην Ε.Π.Ζ. Έτσι σύμφωνα με την 68/2016 απόφαση μας θα γίνουν συστάσεις στην
επιχείρηση και δεν θα γίνει αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. Οι συστάσεις
αφορούν την τήρηση τόσο του ωραρίου λήψης της άδειας μουσικής, όσο και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται από τις ισχύουσες Υγειονομικές, Αστυνομικές και άλλες σχετικές Διατάξεις ώστε να
μην διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Συμφωνείτε με την μη ανάκληση της άδειας
λειτουργίας μουσικών οργάνων του Γεωργίου Τσαμουρίδη του Αποστόλου, για το κατάστημά του,
με την επωνυμία “ΕΡΑΤΙΝΟ”, οδός προς Π. Ιωακείμ 8 στην Βέροια.
Μέλη: Ναι (ομόφωνα).
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 08-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2. Τις απόψεις του επιχειρηματία – καταστηματάρχη που εκτέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής.
3. Την αριθμ.68/2016 απόφαση της ΕΠΖ «Λήψη απόφασης επί των θεμάτων αφαίρεσης ή μη των
αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σε Κ.Υ.Ε. κατόπιν παράβασης»
4. Την πρόταση του Προέδρου.
5. Τις διατάξεις της 3/96 Αστυνομικής Διάταξης, του Π.Δ. 180/79 και του αρθ. 73 του Ν.
3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την μη αφαίρεση προσωρινά της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του Γεωργίου
Τσαμουρίδη του Αποστόλου, για το κατάστημά του ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, με την
επωνυμία “ΕΡΑΤΙΝΟ”, στην Π. Ιωακείμ 8, στην Βέροια, για τους λόγους που αναφέρονται
παραπάνω.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 98/ 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, 05-12-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

