ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ'αριθ.10/2011 πρακτικό συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αρ.απόφ. 80 /2011
Περίληψη
Έγκριση
χορήγησης
άδειας
μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος
της Σοφίας Ιωσηφίδου
Σήμερα στις 8 Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή
και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Βέροιας , ύστερα
από την με ημερομηνία 4-7-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε 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 επί συνόλου 9
μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη.
Παρόντες
Απόντες
1. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης Πρόεδρος
2. Τηλέμαχος Χ’αθανασίου
3. Γεώργιος Μιχαηλίδης
4. Κατίνα Κοστογλίδου
5. Δημητρούλα Γκέκα
6. Αριστομένης Λαζαρίδης
7. Δημήτριος Δάσκαλος
8. Εμμανουήλ Γουναράς
9. Βασίλειος Παπαδόπουλος
Κατά τη συζήτηση των αριθ.78-80/2011,83/2011,84/2011 και 98/2011 αποφάσεων
απουσίαζε το μέλος Α.Λαζαρίδης και κατά τη συζήτηση των αριθ.8997/2011,99/2011,81και82/2011 αποφάσεων απουσίαζε ο Τηλέμαχος Χ’αθανασίου

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στην επιτροπή ότι: προτείνω να
συζητηθεί το παρακάτω θέμα εκτάκτως γιατί υπάρχει ανάγκη έκδοσης
άδειας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Συμφωνείτε;
Μέλη: Ναι.
Στη συνέχεια αφού η επιτροπή δέχθηκε να συζητήσει και να
αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο Πρόεδρος

εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 8.7.2011
εισηγητικό της αντιδημάρχου Ε.Αρχοντάκη-Γεωργίου που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ.80 του Ν3463/2006 (ΦΕΚ114) 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 επίσης με τις παρακάτω διατάξεις ή άδεια λειτουργίας μουσικής στα
ανωτέρω καταστήματα χορηγείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου.3 της 3/1996 Αστυνομικής, και την
018/24-01-2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοβρα Ημαθίας
,το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων για όλα τα καταστήματα του Δήμου θα
είναι το εξής:
Θερινή και χειμερινή Περίοδο: Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι στις 02:00 π.μ. και
Παρασκευή, Σάββατο μέχρι στις 3:00 π.μ. με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται
η ησυχία των περιοίκων.
Σε όλες τις περιπτώσεις η ένταση τα των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι
χαμηλή, ανάλογα με τον χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο
κατάστημα.
Με την από
25415 /24-05-2011 αίτηση της η Ιωσηφίδου Σοφία
συζ.Κυριάκου ζήτησε άδεια λειτουργίας μουσικής μέχρι την 03:00 ώρα, για το
κατάστημα του ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ που βρίσκεται στην ΤΚ Αγίου Γεωργίου της
Δημοτικής Ενότητας Δοβρά του Δήμου Βέροιας
και συνυπέβαλε τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση.
β) Βεβαίωση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Πνευματικής
Ιδιοκτησίας ότι έχει εφοδιασθεί με την αιτούμενη άδεια, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.2 του άρθ.63 του Ν2121/93.
Επίσης ο ενδιαφερόμενος κατέβαλε ποσό 75 ευρώ στο Ειδικό Ταμείο του
Δήμου μας, ως ανταποδοτικό τέλος, για ένα έτος σύμφωνα με την αρ.12172/22-032002 ΚΥΑ(ΦΕΚ533/Β).
Με την υπ’ αριθ. 2383/24-06-2011 Γνωμοδότηση της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Ημαθίας συμφωνεί για την χορήγηση άδειας
λειτουργίας μουσικών οργάνων στο πιο πάνω κατάστημα (στερεοφωνικού
μηχανήματος, μικρής ισχύος ή πιάνο ή βιολί, ή κιθάρα χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα
σε χαμηλή ένταση (μέγιστη Α –ηχοστάθμη 80 db) για τη δημιουργία ευχάριστης
ατμόσφαιρας , για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας με κλειστές πόρτες και
παράθυρα και χωρίς ηχεία στον εξωτερικό χώρο έτσι ώστε να μην ενοχλούνται οι
ένοικοι και οι περίοικοι από ηχορύπανση , με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί στην
Υπηρεσία σας θέμα επέκτασης , μεταφοράς ή αλλαγής για το παραπάνω κατάστημα
στο κατάστημα και επίσης δηλώνει ότι η παρούσα γνωμοδότηση θα ισχύει πάντοτε
με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται αυστηρά τα προαναφερόμενα τα οποία θα
ορίζονται σαφώς και στην άδεια μουσικών οργάνων και δεν απαιτείται νέα
γνωμοδότηση για την ετήσια χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων εφόσον το
κατάστημα δημιουργεί προβλήματα ηχορύπανσης και δεν ενοχλεί τις Υγειονομικές,
Αστυνομικές Υπηρεσίες και τους οικείους Ο.Τ.Α. για παρόμοια θέματα.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ν΄
αποφασίσει για τη έγκριση ή μη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
μέχρι την 03:00 ώρα στο πιο πάνω για το εν λόγω κατάστημα του.

Και κάλεσε την επιτροπή ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 8-7-2011 εισηγητικό σημείωμα της αντιδημάρχου Ε.ΑρχοντάκηΓεωργίου
2.- Την από 24-5-2011 αίτηση της Σοφίας Ιωσηφίδου συζ.Κυριάκου με την
οποία ζητά άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημά της
3.- Την αρ.2383/24-6-2011 γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβαλλοντικής
Υγιεινής και Υγ/κού Ελέγχου
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας με την
οποία συμφωνεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στερεοφωνικού
μηχανήματος χαμηλής ισχύος ή πιάνο ή βιολί ή κιθάρα χωρίς ενισχυτή
και μεγάφωνα σε χαμηλή ένταση (μέγιστη Α –ηχοστάθμη 80db) για το εν
λόγω κατ/μα.
4.- Ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία
προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.
5.- Ότι η μουσική στο παραπάνω κατάστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες Αστυνομικές
Διατάξεις και χωρίς να διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
6.- Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 80 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 73
του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α), καθώς και του αρ. 3 της υπ’ αριθ. 3/96
Αστυνομικής Διάταξης.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω
θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
(στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος) στην Σοφία Ιωσηφίδου συζ.
Κυριάκου για το κατάστημά του «Οβελιστήριο» που βρίσκεται στην
Βέροια και στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου κατά την θερινή και χειμερινή
περίοδο : Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι της 2:00π.μ. και Παρασκευή
Σάββατο μέχρι 3:00 με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.- Μέσα στο κατάστημα η μεγίστη Α ηχοστάθμη δεν θα υπερβαίνει τα 80
DB.
2.- Το κατάστημα θα έχει όλες τις εποχές του έτους, όταν λειτουργούν τα
μουσικά όργανα, κλειστές πόρτες και παράθυρα.
3.- Τα μουσικά όργανα δεν θα λειτουργούν τις ώρες κοινής ησυχίας, εκτός
των ωρών της παράτασης.
4.- Δεν θα μεταφέρονται τα ηχεία εκτός αιθούσης, για να μην
διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω
προϋποθέσεις, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό

80/2011

.................................................................…………………….………………………...............................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η
συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τηλέμαχος Χ’αθανασίου
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Κατίνα Κοστογλίδου
Δημητρούλα Γκέκα
Αριστομένης Λαζαρίδης
Δημήτριος Δάσκαλος
Εμμανουήλ Γουναράς
Βασίλειος Παπαδόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20-7-2011
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

