ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 16 / 2014 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 49 / 2014.
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης της
άδειας λειτουργίας μουσικής της
εταιρείας ¨ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.¨ για το κατάστημά της, στην
Τ.Κ. Τριποτάμου, στο 2ο χιλ. Βέροιας – Σελίου.
Σήμερα στις 26-09-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ., 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 22-09-2014 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε 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 σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη.
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Παρόντες
Βασίλειος Λυκοστράτης
Γαϊτάνου Χριστίνα
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος
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Απόντες
Ηλίας Τσιφλίδης

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της
Επιτροπής το από 22-08-2014 Εισηγητικό Σημείωμά του Αντιδημάρχου κ. Κορωνά Θεόφιλου που
έχει ως εξής :
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 80 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α) 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 διατάξεις του άρθ. 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) η άδεια λειτουργίας
μουσικής στα ανωτέρω καταστήματα χορηγείται με απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας ή της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Βάσει των διατάξεων του άρθ. 5 παρ. 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ
3106/09.12.2013 τεύχος Β’) η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων εκδίδεται για αόριστο χρονικό
διάστημα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοσή της για διάστημα ορισμένο.
Ανανέωση της άδειας μουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή εκδόθηκε για περιορισμένη χρονική
διάρκεια, ζητείται από τον οικείο δήμο ένα μήνα πριν από την λήξη της. Μέχρι την έκδοση ή μη της
πράξης ανανέωσης η χρήση των μουσικών οργάνων τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη.
Όσον αφορά τη χρήση μουσικής σε υπαίθριους χώρους, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/ 0810-2012 Υγειονομική Διάταξη και την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1γ/Γ.Π./οικ. 4476/14-1-2013,
απαιτείται η Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με
τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και φορά των ηχείων, τα οποία και θεωρούνται από την
υγειονομική υπηρεσία.
Με την υπ’ αριθ. 4/2013 απόφαση της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βεροίας εγκρίθηκε
η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων ( στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος) , για
αόριστο χρονικό διάστημα και παράταση λειτουργίας τους μέχρι την 03:00 ώρα, για τη στεγασμένη
αίθουσα του καταστήματος ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑς

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ BOWLING - PAIDOTOPOS¨ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Τριποτάμου, στο 2ο χιλ. Βεροίας Σελίου.
Με την υπ’ αριθ. 427/2013 και με αρ. πρωτ. 4849/28-02-2013 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε
άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, για τη στεγασμένη
αίθουσα στο εν λόγω κατάστημα.
Με την από 28-07-2014 αίτησή της η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» ζήτησε την
τροποποίηση της ως άνω άδειας προκειμένου να λειτουργούν μουσικά όργανα ( στερεοφωνικό
μηχάνημα και ζωντανή μουσική από τριμελή ορχήστρα ) και παράταση του ωραρίου λειτουργίας τους
μέχρι ώρας 02:00 και στον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο της επιχείρησης.
Με την υπ’ αριθ. 3301/20-08-2014 γνωμοδότησή του το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας συμφωνεί για την τροποποίηση της
άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων ώστε να λειτουργούν μουσικά όργανα ή στερεοφωνικό
συγκρότημα μικρής ισχύος α)στην αίθουσα πελατών της επιχείρησης και β) στον εξωτερικό χώρο
ανάπτυξης καθισμάτων της επιχείρησης, με μέγιστη Α-Ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του
καταστήματος 80 db, με θέση και φορά των ηχείων όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση και
απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που κατατέθηκε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης, έτσι ώστε να μην ενοχλούνται οι ένοικοι και οι περίοικοι από ηχορύπανση.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 3 της 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης όπως έχει τροποποιηθεί, η
άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται μέχρι την 22:00 ώρα την χειμερινή περίοδο και την
23:00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το
είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους,
για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03:00 και για τα κέντρα που λειτουργούν σε
ανοικτό χώρο μέχρι την 02:00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Σε όλες τις περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με τον
χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.
Από τον έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία ο φάκελος βρέθηκε πλήρης και ότι υπάρχουν όλα τα
νόμιμα δικαιολογητικά για τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας λειτουργίας μουσικής.
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βεροίας να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 4849/28-02-2013 άδειας
λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» που ισχύει για Αόριστο
χρονικό διάστημα, προκειμένου να λειτουργούν μουσικά όργανα (στερεοφωνικό μηχάνημα και
ζωντανή μουσική από τριμελή ορχήστρα) και παράταση του ωραρίου λειτουργίας τους μέχρις ώρας
03:00 εντός της αίθουσας πελατών του εστιατορίου και μέχρις ώρας 02:00 στον εξωτερικό χώρο
ανάπτυξης καθισμάτων της επιχείρησης.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 22-08-2014 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου κ. Κορωνά Θεόφιλου.
2. Την από 28-07-2014 αίτηση της εταιρείας ¨ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.¨ με την οποία ζητά
τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4849/28-2-2013 άδεια λειτουργίας μουσικής, για το κατάστημά της
στην Τ.Κ. Τριποτάμου, στο 2ο χιλ. Βέροιας – Σελίου, ώστε να επιτρέπεται η λειτουργία μουσικής και στον
ιδιωτικό υπαίθριο χώρο ανάπτυξης καθισμάτων της επιχείρησης.
3. Την αριθ. 427/2013 και με αριθ. 4849/28-2-2013 του Δήμου Βέροιας, άδεια λειτουργίας μουσικών
οργάνων της εταιρείας ¨ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.¨ για το κατάστημά της στην Τ.Κ. Τριποτάμου,
στο 2ο χιλ. Βέροιας – Σελίου.
4. Την με αριθ. πρωτ. 3301/20-08-2014 γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με την οποία συμφωνεί για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας μουσικής (μουσικά όργανα ή στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος), στην εν
λόγω επιχείρηση α)στην αίθουσα πελατών της επιχείρησης και β) στον εξωτερικό χώρο ανάπτυξης
καθισμάτων της επιχείρησης με μέγιστη Α- ηχοστάθμη κάτα τη λειτουργία του καταστήματος 80 dB.
5. Ότι η μουσική στο παραπάνω κατάστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται από τις ισχύουσες Υγειονομικές, Αστυνομικές και άλλες σχετικές Διατάξεις και χωρίς να
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν.3463/06, του άρθρου 73 παρ.1Α του Ν.3852/10
(ΦΕΚ 87/Α΄), του άρθρου 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης καθώς και των διατάξεων της
Υγειονομικής Διάταξης Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/Β΄/02-10-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της

ΚΥΑ 31600/20-11-2013 (ΦΕΚ 3106/ 2013 Β΄), της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-2012
(ΦΕΚ 2718/Β΄) και της Εγκυκλίου 2/Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476/14-01-2013 του Υπ. Υγείας.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθ. 427/2013 και με αριθ. 4849/28-2-2013 του Δήμου Βέροιας
άδειας λειτουργίας μουσικής της εταιρείας ¨ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.¨ για το κατάστημά της στην
Τ.Κ. Τριποτάμου, στο 2ο χιλ. Βέροιας – Σελίου έτσι ώστε να λειτουργούν μουσικά όργανα ή
στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος, α) στην αίθουσα πελατών της επιχείρησης και β) στον
εξωτερικό χώρο ανάπτυξης καθισμάτων της επιχείρησης , για ΑΟΡΙΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, κατά
μεν τη χειμερινή περίοδο μέχρι την 22.00΄ ώρα, κατά δε τη θερινή περίοδο μέχρι την 23.00΄ ώρα, με τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η μέγιστη Α-ηχοστάθμη λειτουργίας της μουσικής δεν θα υπερβαίνει τα 80 DB.
2. Τα μουσικά όργανα ή το στερεοφωνικό συγκρότημα δεν θα λειτουργούν τις ώρες κοινής ησυχίας,
εκτός των ωρών της παράτασης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
Β. Εγκρίνει την παράταση του ωραρίου λειτουργίας της παραπάνω άδειας μουσικής μέχρι την 03.00
ώρα εντός του καταστήματος και μέχρι την 02:00 ώρα στον εξωτερικό χώρο ανάπτυξης καθισμάτων με
την προϋπόθεση ότι δε θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49 / 2014.
................................................................…………………….……………………….......
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Λυκοστράτης

Τα μέλη
Χριστίνα Γαϊτάνου
Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Διονύσιος Κουλουριώτης
Γεώργιος Ορφανίδης
Δημήτριος Τραπεζανλής
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Σωτήριος Στουγιάννος

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 06-10-2014
Ο Δημάρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

