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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 

           ΓΖΜΟ     ΑΛΜΩΠΗΑ                                                     

          ΣΜΖΜΑ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                                 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
            ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

    ΓΡΑΦΔΗΟ:ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πραθηηθό ηες σλεδρίαζες αρηζκ. 12/2016  ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εωής ηοσ  

Γήκοσ  Αικωπίας 

 

Αξηζκ.  Απφθ.: 64/2016 ΘΔΜΑ (έθηαθηο):  Αίηεζε ηοσ θ.Πιέζθα Γεκήηρηοσ ηοσ 

Κωλζηαληίλοσ, γηα προέγθρηζε τορήγεζες αδείας 

κοσζηθώλ οργάλωλ γηα (3) έηε, κε παράηαζε ωραρίοσ γηα 

ηο θαηάζηεκα ηοσ «ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ-ΨΖΣΟΠΩΛΔΗΟ» ποσ 

βρίζθεηαη ζηελ  Σ.Κ. Λοσηραθίοσ. 
 

             

          ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα 01 Γεθεκβρίοσ 2016, εκέξα 

Πέκπηε  θαη ψξα 10.30΄π.κ. ζπλεδξίαζε ηαθηηθά ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο  ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο, χζηεξα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 

31573/25-11-2016, πνπ δφζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ 

λ.3852/10.  

 Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ επηά (7) 

κειψλ ήηαλ παξφληα έμη (4), δειαδή: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ   ΑΠΟΝΣΔ 

1. Μπίλνο  Γεκήηξηνο  (Γήκαξρνο σο 

Πξφεδξνο Δ.Π.Ε.) 

  1. Βέζθνο Γεκήηξηνο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

2. Γεσξγίνπ Υξήζηνο  (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)     2. Κεηηθίδεο Ησάλλεο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

3. Γφληζνο Υξήζηνο  (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)     3. Καιδεξεκηδή Γέζπνηλα 

(Αληηπξφεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.) 

4.  Μπαγθή Αηθαηεξίλε  (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)   (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθε αλ θαη 

θιήζεθε λφκηκα) 

  

           ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ.Ηληδεκπαηδάθε Γήκεηξα,   

γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθψλ. 

          Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο, θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην εθηφο ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα θαη αθνχ πξψηα ε 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο  αποθάζηζε οκόθωλα γηα ηε ζσδήηεζε ασηού  ηοσ θαηεπείγολ  

ζέκαηος,  πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο  ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα 

παξαθάησ: 

           χκθσλα κε ηελ παξ.1Α ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 

είλαη αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη 

κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο αθφηνπ πεξηέιζνπλ ζηελ επηηξνπή φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ζηνηρεία.  

ΑΔΑ: 61Μ0ΩΨΩ-ΘΜΑ



[2] 

 

          Ο Γεκνηηθφο Τπάιιεινο θ. Σξαταλνχ Αζαλάζηνο γηα ζέκαηα θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, έζηεηιε ζηε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο Γήκνπ Αικσπίαο ηελ 

αξηζκ.πξση.31943/01-12-2016  εηζήγεζε ηνπ γηα πξνέγθξηζε ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθψλ 

νξγάλσλ, κε παξάηαζε σξαξίνπ γηα ην θαηάζηεκα ηνπ θ.Πιέζθα Γεκήηξηνπ ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ (Δζηηαηφξην-Φεηνπσιείν, ζηελ Σ.Κ Λνπηξαθίνπ) ηελ νπνία  ζαο παξνπζηάδσ 

γηα λα ιάβεηε γλψζε.  

                

                                                                        ΔΗΖΓΖΖ 
ΘΔΜΑ :  Γηα Πξνέγθξηζε ρνξήγεζεο αδείαο κνπζηθψλ νξγάλσλ γηα 3 έηε, κε παξάηαζε σξαξίνπ. 

 

Α) αο δηαβηβάδσ ηελ αξηζ.πξση.31412/24-11-2016 αίηεζε ηνπ Πιέζθα Γεκεηξίνπ ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο:   

   1) Σηκνιφγην ηεο εηαηξίαο ΑΔΠΗ γηα ηελ Γεκφζηα εθηέιεζε κνπζηθήο. 

   2) Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο. 

   3) Γηπιφηππν είζπξαμεο 150,00 Δπξψ θαη βεβαίσζε δεκνηηθήο ελεκεξφηεηα. 

   4)Τ.Γ. φηη δελ ρξεζηκνπνηεί κνπζηθή απφ νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο  

       (ΑΤΣΟΓΗΑΥΔΗΡΖΖ) 

   5) Αξηζ.πξση.ΓΓΤΚΜ/Β3/Φ.71/4324/14-07-2011 εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο Τγείαο & Κνηλ.  

       Μέξηκλαο, 

Β) ε εθαξκνγή ηεο «Α.Γ 3/96(1023/2/37-ηα/08.01.1996),(ΦΔΚ 15/96 ηεχρνο Β )κέηξα γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο θνηλήο εζπρίαο»(άξζξν 3   παξάγξαθνο 3 «Ζ αλσηέξσ άδεηα ρνξεγείηαη κέρξη ηελ 22.00 ψξα ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ηελ 23.00 ψξα ηε ζεξηλή θαη κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, αλάινγα    κε ην είδνο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ηε ζέζε ηνπ θέληξνπ ζε ζρέζε κε 

ηνπο γχξσ θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο, γηα ηα θέληξα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θιεηζηφ ρψξν κέρξη ηελ 03.00 ψξα 

θαη γηα ηα θέληξα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε αλνηθηφ ρψξν κέρξη ηελ  02.00 ψξα,κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ησλ πεξηνίθσλ.») θαη 

Γ) Αξηζκ. Οηθ. 61167/2007 ΚΤΑ  (ΦΔΚ Β΄ 2438/28.12.2007) πεξί θαζνξηζκνχ χςνπο παξαβφινπ γηα 

άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα:                                                   δηάξθεηα κέρξη θαη έλα 

(1) έηνο 75,00 €,                                                                   δηάξθεηα απφ έλα (1) έσο θαη ηξία (3) έηε 
150,00 € θαη                                                       δηάξθεηα απφ ηξία (3) έηε θαη άλσ 300,00 € 

Παξαθαιψ γηα ιήςε απφθαζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθψλ νξγάλσλ δηάξθεηαο  ηξηψλ (3) εηψλ κε 

παξάηαζε σξαξίνπ. 

                                                                           

        

Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν πνπ κεηαμχ άιισλ είπε φηη ζχληνκα 

πξέπεη λα θαζνξηζηεί έλα πιαίζην γηα ηα θαηαζηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε σξαξίνπ θαη 

έιαβε ππφςε ηεο 

 ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 3463/06  

 ζηνηρείν 3 ηεο παξ.1Α  ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/10,  

 ηελ άδεηα ΑΔΠΗ  γηα ηελ δεκφζηα εθηέιεζε κνπζηθήο 

 ηελ Τ.Γ φηη δελ ρξεζηκνπνηεί κνπζηθή απφ νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο 

(ΑΤΣΟΓΗΑΥΔΗΡΗΖ) 
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 Αξηζ.πξση.ΓΓΤΚΜ/Φ.71/4324/14-07-2011 εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο Τγείαο & 

Κνηλ.Μέξηκλαο, 

 Σν γεγνλφο φηη ππνβιήζεθε ην Σξηπιφηππν Δίζπξαμεο  150 επξψ,  (5451Μ/24-11-

2016),  

                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ    ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1) Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο κε ζηεξενθσληθφ 

κεράλεκα ρακειήο ηζρχνο ή κνπζηθά φξγαλα (πηάλν, βηνιί, θηζάξα θιπ) ρσξίο 

κεγάθσλα θαη εληζρπηή, κφλν θαηά ηηο ψξεο κε θνηλήο εζπρίαο, γηα ηελ δεκηνπξγία 

επράξηζηεο αηκφζθαηξαο, ζε ρακειή έληαζε κέρξη( 80 db), κε θιεηζηέο πφξηεο θαη 

παξάζπξα θαη ρσξίο ερεία ζην εμσηεξηθφ ρψξν έηζη ψζηε λα κελ ελνρινχληαη νη 

έλνηθνη θαη νη πεξίνηθνη απφ ερνξχπαλζε ζην θαηάζηεκα «ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ-

ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ», ηνπ θ.Πιέζθα Γεκήηρηοσ ηοσ Κωλζηαληίλοσ,  ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ Λνπηξαθίνπ, γηα 3 έηε.  

2) Γελ εγθξίλεη ηελ παξάηαζε σξαξίνπ ηεο άδεηαο ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ  Ζ 

κνπζηθή ζα ιεηηνπξγεί θαηά ηηο ψξεο κέρξη ηελ 22:00 θαηά  ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη 

κέρξη 23:00  ηε   ζεξηλή πεξίνδν. 

 Μλεκνλεχεηαη φηη ε παξνχζα απφθαζε δελ απνηειεί άδεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη δελ      

λνκηκνπνηεί ηελ ιεηηνπξγία κνπζηθψλ νξγάλσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο 

Ζ άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ γηα φζν ρξφλν 

δηαξθεί ε παξνχζα άδεηα. 

        ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο άδεηαο δεκφζηαο εθηέιεζεο πνπ ρνξεγεί ν 

Οξγαληζκφο πιινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ ην εμήο: 

«Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βξίζθεηαη ελ ηζρχ ε άδεηα δεκφζηαο 

εθηέιεζεο πνπ ρνξεγεί ν Οξγαληζκφο πιινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ. Ο θάηνρνο ηεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία καο, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο 

ηεο άδεηαο δεκφζηαο εθηέιεζεο, λέα έγγξαθε άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθήο. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε παξνχζα ζα αλαθαιείηαη». 

 
                                 
                                    Η απόθαζη αςηή πήπε αύξ. Απιθμ.64/2016 
...................................................................................................……………………… 

Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύνεηαι η ζςνεδπίαζη. 
 Για αςηό ζςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω: 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ  ΜΔΛΖ 
(Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν     Τ π ο γ ρ α φ έ ς) 

      
      ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 

       Αριδαία 7-12-2016 
      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 

 

 

 

 

       ΜΠΗΝΟ  Γ.  ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
                  ΓΖΜΑΡΥΟ 
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