ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ'αριθ.13/2011 πρακτικό συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αρ.απόφ. 134 /2011
Περίληψη
Ανάκληση
της
υπ’αρ.103/11
αποφάσεως
της
Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
Σήμερα στις 6 Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη
και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βέροιας , ύστερα από την με ημερομηνία 29-9-2011 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 μελών
βρέθηκαν παρόντα μέλη.
Παρόντες
1 Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
2 Κατίνα Κοστογλίδου
3 Εμμανουήλ Γουναρά
4 Γεώργιο Μιχαηλίδη
5 Δημητρούλα Γκέκα
6 Αριστομένη Λαζαρίδη
7 Βασίλειο Παπαδόπουλο
8 Δημήτριο Δάσκαλο

Απόντες
Τηλέμαχο Χατζηαθανασίου

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε στην
επιτροπή ότι: προτείνω να συζητηθεί το παρακάτω θέμα εκτάκτως γιατί
υπάρχει ανάγκη λειτουργίας του καταστήματος 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 30.9.2011
εισηγητικό της αντιδημάρχου Ε.Αρχοντάκη-Γεωργίου που έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 80 παρ. 5 του Ν.
3463/8-6-06 η αρμοδιότητα για την χορήγηση των αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ανήκει
στους Δήμους και τις Κοινότητες, ενώ με την παρ. 6 του ίδιου άρθ. ρυθμίζονται
θέματα που αφορούν την ανάκληση, αφαίρεση και προσωρινή αφαίρεση των
αδειών και την σφράγιση των πιο πάνω καταστημάτων.
Ακόμη, 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 ή την οριστική αφαίρεση της αδείας ίδρυσης &
λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας του Δήμου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 1 του Π.Δ. 257/10-8-01 (ΦΕΚ 184 Α΄)
«Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 180/1979 "Περί των όρων λειτουργίας
καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως"
(Α΄46)», στο αρθρο 1 του Π.Δ. 180/1979 (Α΄46), οπως αντικατασταθηκε με την
παρ. 1 του αρθρου μονου του Π.Δ. 231/1989 (Α΄109), προστιθεται παρ. 5, ως
εξής: «5. Επίσης, απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου
διασκέδασης στους νομούς Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών και
Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πρωτεύουσα νομού ή σε πόλη με πληθυσμό
άνω των 10.000 κατοίκων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή
μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των
εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το ως άνω κατάστημα, για την
εξυπηρέτηση των πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης, σε σχέση
με τον αριθμό των καθισμάτων που προβλέπεται για τη λειτουργία του
καταστήματος απαιτείται να είναι ένα προς έξι (1:6), ήτοι μία θέση στάθμευσης
για κάθε έξι καθίσματα. Για την ύπαρξη της ως άνω προϋπόθεσης ο
ενδιαφερόμενος προσκομίζει, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, έγγραφο (τίτλο
κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του
παραπάνω χώρου, καθώς και σχεδιάγραμμα μηχανικού, στο οποίο εμφαίνεται ο
αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο, καθώς και η απόστασή του
από το κατάστημα. Αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε η έλλειψη της προϋπόθεσης
αυτής, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται και επαναχορηγείται με την εξεύρεση
του εν λόγω χώρου, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ίσχυαν
κατά το χρόνο χορήγησής της».
Ταυτόχρονα, στο άρθρο 2 του ίδιου Π.Δ. προβλέπεται ότι: «Οι υπεύθυνοι
κέντρων διασκέδασης που λειτουργούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
διατάγματος, στους νομούς ή πόλεις του προηγούμενου άρθρου υποχρεούνται,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος
να προσκομίσουν στην αρμόδια για την έκδοση άδειας λειτουργίας τους αρχή τα
δικαιολογητικά του προηγούμενου άρθρου για την ύπαρξη χώρου στάθμευσης,
διαφορετικά η άδεια λειτουργίας τους ανακαλείται αυτοδικαίως από την
παραπάνω αρχή, μέχρι την εξεύρεση του χώρου στάθμευσης.»
Με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3345/05, ΦΕΚ-138 Α' ορίζεται ότι : «Η
υποχρέωση που επιβάλλεται στους κατόχους αδειών λειτουργίας κέντρων
διασκέδασης, για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με

τις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 257/2001 (ΦΕΚ 46 Α΄), πρέπει να έχει
εκπληρωθεί έως την 31.12.2006».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 63 παρ. 2 του Ν. 2121/93 (ΦΕΚ 25 Α'Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-60 Α'/93) «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα
και πολιτιστικά θέματα»:
Προκειμένου να χορηγηθεί η κατά το νόμο
απαιτούμενη αστυνομική άδεια για τη χρήση μουσικών οργάνων, ή για την
καταλληλότητα του χώρου ή όποια άλλη άδεια σχετική με χώρο όπου πρόκειται
να εκτελεσθούν δημόσια μουσικές συνθέσεις ή άλλα έργα των οποίων η
διαχείριση έχει ανατεθεί σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, απαιτείται η
προσαγωγή έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης χορηγούμενης από τον
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης.
Στο άρθ. 41 παρ. 1 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β)
ορίζεται ότι: «Κέντρο Διασκεδάσεως είναι ο στεγασμένος ή ακάλυπτος χώρος
συγκεντρώσεως του Κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως
μουσικού, προγράμματος σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή / και ποτών,
πέρα δε από τον χώρο αυτόν υπάρχουν οπωσδήποτε και οι προβλεπόμενοι από τα
οικεία άρθρα, αναλόγως των προσφερομένων ειδών (άρθρα 37 ή 38 ή 39 της
παρούσας), στεγασμένοι χώροι με την απαραίτητη συγκρότηση και εξοπλισμό.».
Ως εκ τούτου, η λειτουργία μουσικής εντός των κέντρων διασκέδασης είναι
συνυφασμένη με τη λειτουργία του ίδιου του καταστήματος, γεγονός που
προϋποθέτει την προσαγωγή έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης που -όπως
προαναφέρθηκε- χορηγείται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της
εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης για να διατηρείται σε ισχύ η άδεια ίδρ. &
λειτουργίας του καταστήματος.
Ο ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα λειτουργεί το κατάστημα
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ με την επωνυμία
«ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ» στη Βέροια κι επί της οδού ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 64, για το οποίο
έχει εκδοθεί επ’ ονόματί του από το Αστυνομικό Τμήμα Βεροίας η υπ’ αρ. πρωτ.
1020/25312/1α/20/09/1991 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, με δυναμικότητα
εκατό (100) καθισμάτων και είκοσι (20) σκαμπό εντός του καταστήματος.
Βάσει όσων ορίζονται στις προαναφερθείσες διατάξεις όφειλε να προσκομίσει
στην Υπηρεσία μας :α)γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής κάθε χρόνο
και β)τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο χώρου στάθμευσης πελατών
και τοπογραφικό διάγραμμα από το οποίο να προκύπτουν τόσο οι θέσεις
στάθμευσης (120:6=20) με τις διαστάσεις τους, όσο και η απόσταση του χώρου
αυτού από το κατάστημα.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 6015/29-7-2011 έγγραφό της η «ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» με το
διακριτικό τίτλο «ΑΕΠΙ Α.Ε.» μας γνώρισε ότι στο εν λόγω κατάστημα γίνεται
δημόσια χρήση – εκτέλεση μουσικής με μουσικά όργανα και μηχανικά μέσα
χωρίς να έχει εφοδιαστεί με γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης από το έτος 2010
μέχρι και σήμερα.
Με τα υπ’ αρ. πρωτ. 5698/26-5-2003 και 10773/5-10-2004 έγγραφα του
Δήμου είχε κληθεί ο καταστηματάρχης να προσκομίσει τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά για χώρο στάθμευσης πελατών. Έπειτα από έλεγχο στο αρχείο
της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβληθεί τα
δικαιολογητικά αυτά για το συγκεκριμένο κατάστημα.

Με την υπ’ αρ. 103/11 απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχε
εγκρίνει την ανάκληση της αδείας ίδρ. & λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος
για τους προαναφερθέντες λόγους. Σε εφαρμογή της αποφάσεως αυτής εξεδόθη
η υπ’ αρ. 1694/11 απόφαση Δημάρχου με αρ. πρωτ. 41981/16-9-2011 για
σφράγιση του καταστήματος λόγω ανακλήσεως της αδείας ίδρ. & λειτουργίας
του, στις 3-10-2011.
Στη συνέχεια, ο καταστηματάρχης υπέβαλε στην Υπηρεσία μας την από 219-2011 αίτηση για ανάκληση της υπ’ αρ. 103/11 αποφάσεως της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, διότι εξέλειπαν οι λόγοι που την επέβαλαν, επισυνάπτοντας :
α) την υπ’ αρ. 582023/6-9-2011 άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από την
ΑΕΠΙ για το έτος 2011,
β) επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των από 27-10-1990 και 30-10-1996
ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεως του κτίσματος αλλά και όλου του
οικοπέδου όπου στεγάζεται το επίμαχο κατάστημα και
γ) τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται τόσο το κατάστημα όσο
και οι περί αυτού θέσεις στάθμευσης εντός του οικοπέδου.
Κατόπιν αυτών παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει
σχετικά με την ανάκληση ή όχι της υπ’ αρ. 103/11 αποφάσεώς της.
Και κάλεσε την επιτροπή ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος : Ο καταστηματάρχης υπέβαλε αίτηση στις 21.9.2011 για
ανάκληση της 103/11 απόφασής μας διότι εξέλειπαν οι λόγοι που την
επέβαλαν επισυνάπτοντας α) την υπ’αρ. 582023/6.9.2011 άδεια δημόσιας
εκτέλεσης μουσικής από την ΑΕΠΙ για το 2011 β) επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα των 27-10-1990 και 30-10-1996 ιδιωτικών συμφωνητικών
μισθώσεως του κτίσματος αλλά και όλου του οικοπέδου όπου στεγάζεται
το επίμαχο κατάστημα και γ) τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο
αποτυπώνονται τόσο το κατάστημα όσο και οι περί αυτού θέσεις
στάθμευσης εντός του οικοπέδου
Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.Το εισηγητικό σημείωμα από 30.9.2011 της αντιδημάρχου κ Ε.
Αρχοντάκη- Γεωργίου
2.Την από 21-9-2011 αίτηση του καταστηματάρχη
3.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α’)

Αποφασίζει ομόφωνα
Την ανάκληση της υπ’αρ.103/2011 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας ζωής για το λόγο ότι έχουν εκλείψει πλέον οι λόγοι που
οδήγησαν στην λήψη της.

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 134 /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
Κατίνα Κοστογλίδου
Εμμανουήλ Γουναράς
Γεώργιος Μιχαηλίδης
Δημητρούλα Γκέκα
Αριστομένης Λαζαρίδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Δημήτριος Δάσκαλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10-10-2011
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

