ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 13/ 2017 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 60 / 2017.
Περίληψη
Προσωρινή αφαίρεση αδείας λειτουργίας
μουσικών οργάνων της εταιρείας Γιαννόπουλος
Αντ. & Σία Ο.Ε. (Lounge, Εληάς 3).
Σήμερα στις 07-08-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, 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 31-07-2017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που 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
Θεόφιλος Κορωνάς
Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Γεώργιος Γουλτίδης
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Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Ηλίας Τσιφλίδης

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
της Επιτροπής το από 04-07-2017 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. 2960/2014 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε η με αρ. πρωτ. 58279/21-11-2014
άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για αόριστο διάστημα, για το κατάστημα που
λειτουργεί η εταιρεία «Γιαννόπουλος Αντ. & Σία Ο.Ε.» στην οδό Εληάς 3 στη Βέροια.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1020/19179/31-β/7-6-2017 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος
Βεροίας βεβαιώθηκε ότι σε αστυνομικό έλεγχο στις 1-6-2017 & ώρα 16:00 στο εν λόγω
κατάστημα, διαπιστώθηκε παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της αδείας λειτουργίας
μουσικών οργάνων με την τοποθέτηση ηχείων στον υπαίθριο χώρο, τα οποία ήταν
συνδεδεμένα με το λειτουργών στερεοφωνικό συγκρότημα κι έχοντας τις πόρτες του
καταστήματος ανοιχτές. Η παράβαση αυτή είναι συνολικά η ΠΕΜΠΤΗ που αφορά
παραβίαση των όρων της συγκεκριμένης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Με τις υπ’ αρ. 56/2015 και 84/2015 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είχε
εγκριθεί η μη ανάκληση της εν λόγω αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων, ενώ με την υπ’
αρ. 70/2016 απόφαση η ΕΠΖ είχε εγκρίνει την προσωρινή αφαίρεση της αδείας αυτής για το
ίδιο διάστημα που γίνεται αφαίρεση της αδείας λειτουργίας και σφράγιση του καταστήματος
από την Ελληνική Αστυνομία.
Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι η παράβαση επαναλαμβάνεται καθ’ υποτροπή,
παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εγκρίνει ή όχι την προσωρινή ή και την
οριστική αφαίρεση της αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων του εν λόγω καταστήματος,
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.
Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο εκπρόσωπος της επιχείρησης κος Πέτρος Κιάτσης.
Πρόεδρος: Η παράβαση είναι η δεύτερη μέσα στο χρόνο. Προτείνω την προσωρινή αφαίρεση
της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας Γιαννόπουλος Αντ. & Σία Ο.Ε., για
το κατάστημα της Καφετέρια, με την επωνυμία “Lounge”, στην οδό Εληάς 3 στη Βέροια,
για τρεις μέρες. Συμφωνείτε;
Μέλη: Ναι (ομόφωνα).
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 04-07-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2. Την πρόταση του Προέδρου.
3. Τις διατάξεις της 3/96 Αστυνομικής Διάταξης, του Π.Δ. 180/79 και του αρθ. 73 του Ν.
3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας
Γιαννόπουλος Αντ. & Σία Ο.Ε., για το κατάστημα της Καφετέρια, με την επωνυμία
“Lounge”, στην οδό Εληάς 3 στη Βέροια, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
Β) Καθορίζει το χρονικό διάστημα επιβολής του συγκεκριμένου διοικητικού μέτρου σε
τρείς (3) ημερολογιακές ημέρες.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 60/ 2017.
......................................................…………………….……………………………………….
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Τα μέλη
Ο Πρόεδρος

Θεόφιλος Κορωνάς

Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Γεώργιος Γουλτίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 09-08-2017
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

