ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 13/ 2017 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 64/ 2017.
Περίληψη
Μη προσωρινή διακοπή μουσικών οργάνων της
εταιρείας Σωτηριάδης Ι.–Μπλατσιώτης Δ. Ο.Ε.
(“Κουκουβάγια”, Πατρ. Ιωακείμ 1).
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 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
της Επιτροπής το από 12-07-2017 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. 4 παρ. 2 της Υπουργικής Απόφασης Α5/3010/1985
(ΦΕΚ 593 Β) «Για τα υπόλοιπα καταστήματα με μουσική τα οποία δεν θεωρούνται σύμφωνα
με την ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη Κέντρα Διασκέδασης, η επιτρεπόμενη μέγιστη Αηχοστάθμη μέσα σ’ αυτά καθορίζεται σε 80 dB(A)».
Ακόμη, 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.»
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ 1723
Β) «Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής
αφαίρεσης αδείας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας
για τα καταστήματα που υπόκεινται σε γνωστοποίηση».
Με την από 8-6-2017 δήλωσή της για γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής
και μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος στη Βέροια και στην
πάροδο Πατρ. Ιωακείμ 1, η εταιρεία ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Ι.–ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ Δ. Ο.Ε.
γνωστοποίησε και τη λειτουργία μουσικής τόσο εντός του καταστήματος όσο και στον

ιδιωτικό υπαίθριο χώρο. Στη συνέχεια με την από 13-6-2017 αίτησή τους είχαν ζητήσει και
τη χορήγηση αδείας παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων μέχρι ώρας
03:00. Με την υπ’ αρ. 46/2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βεροίας
χορηγήθηκε η με αρ. πρωτ. 20929/30-6-2017 άδεια παράτασης του ωραρίου λειτουργίας
μουσικών οργάνων για το εν λόγω κατάστημα μέχρι ώρας 03:00, υπό τον όρο η ένταση της
μουσικής να μην υπερβαίνει τα 80 dB(A).
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1020/19245-Α/1-β/6-7-2017 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος
Βεροίας βεβαιώθηκε ότι σε αστυνομικό έλεγχο στις 6-7-2017 & ώρα 00:25 στο εν λόγω
κατάστημα, διαπιστώθηκε λειτουργία μουσικής από στερεοφωνικό συγκρότημα σε ένταση
82,5 dB(A), μεγαλύτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης 80 dB(A). Η ως άνω βεβαιωθείσα
παράβαση είναι η πρώτη που αφορά παραβίαση των όρων της Α5/3010/1985 Υπουργικής
Απόφασης και της χορηγηθείσας άδειας παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών
οργάνων.
Για το λόγο αυτό παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει για την
προσωρινή διακοπή ή όχι της λειτουργίας μουσικών οργάνων στην επιχείρηση αναψυχής και
μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος που λειτουργεί η εταιρεία
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Ι. – ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ Δ. Ο.Ε. στη Βέροια και στην πάροδο Πατρ. Ιωακείμ 1,
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 επιχειρηματίας κος Ιωάννης Σωτηριάδης.
Πρόεδρος: Είναι η πρώτη παράβαση, η ηχομέτρηση είναι 82,5db. Έχετε αθωωτική απόφαση;
Ι.Σωτηριάδης: Έχω αθωωτική απόφαση και σας την καταθέτω.
Πρόεδρος: Προσκομίζεται η αθωωτική απόφαση. Με βάση την αρχή του δικαίου «he bis in
iden» δεν μπορούμε να επιβάλλουμε διαφορετικές ποινές ή διοικητικά μέτρα για την ίδια
παράβαση. Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 1011/38/34-μβ/17-10-2016 (ΦΕΚ 3499/31-10-2016
Β΄) παρ.4 άρθρο 2, Υποβολή αντιρρήσεων, «…Οι αντιρρήσεις αφορούν στο χρόνο εκτέλεσης
του μέτρου της σφράγισης προκειμένου ιδίως να γίνει δυνατή η απομάκρυνση από το
κατάστημα ευπαθών και ευαλλοίωτων προϊόντων ή η τακτοποίηση λοιπών εκκρεμοτήτων.
Με την επιφύλαξη του άρθρου7, αντιρρήσεις σχετικά με τη στοιχειοθέτηση των
βεβαιωθεισών παραβάσεων απορρίπτονται ως απαράδεκτες…» και παρ.1 άρθρο 7 της ιδίας
ΚΥΑ «...Σε περίπτωση που πριν από την έκδοση της απόφασης σφράγισης προσκομίζεται
από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του καταστήματος απαλλακτικό βούλευμα ή
αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου που διαπιστώνει την αντικειμενική ανυπαρξία των
περιστατικών που αποτέλεσαν την πραγματική βάση βεβαιωθείσας, η συγκεκριμένη
βεβαιωθείσα παράβαση δεν λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή του μέτρου της
σφράγισης…». Προτείνω τη μη προσωρινή διακοπή μουσικών οργάνων της εταιρείας
Σωτηριάδης Ι. – Μπλατσιώτης Δ. Ο.Ε., με την επωνυμία “Κουκουβάγια”, στην οδό Πατρ.
Ιωακείμ 1, στην Βέροια, διότι προσκομίζει αθωωτική απόφαση για την παράβαση που
βεβαιώθηκε στις 6/07/2017 και ώρα 00:25. Συμφωνείτε;
Μέλη: Ναι (ομόφωνα).
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 12-07-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2. Την πρόταση του Προέδρου.
3. Το με αρ.πρωτ. 1020/19245-Α/1-β έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας.
4. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010, του Π.Δ. 180/79, της υπ’ αριθμ. 1011/38/34μβ/17-10-2016 Κ.Υ.Α. και της 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Τη μη προσωρινή διακοπή μουσικών οργάνων της εταιρείας Σωτηριάδης Ι. –
Μπλατσιώτης Δ. Ο.Ε., με την επωνυμία “Κουκουβάγια”, στην οδό Πατρ. Ιωακείμ 1, στην
Βέροια, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 64/ 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, 10-08-2017
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

