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∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
--------------------

Από το µε αριθµό 8/ 2015 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθµός απόφασης : 127 / 2015

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση χορήγησης ή µη άδειας λειτουργίας µουσικής στο
κατάστηµα (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ) της κ. ΤΕΡΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του
Γεωργίου, που βρίσκεται επί της οδού Παύλου Χαρίση 13 στην
πόλη της Κοζάνης, για το χρονικό διάστηµα από 03.12.2015 έως
03.12.2018.
Σήµερα την 15 η ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:30 µ.µ., η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
70.734/11.12.2015 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης
–
Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨
(ΦΕΚ
87/τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Α∆Σ 403/07.09.2014), βρέθηκαν
παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βακουφτσή Ραφαέλα - Βασιλική
3.Ιωαννίδης Παρασκευάς
4.Σιαµπανόπουλος Γεώργιος
5.Τσικριτζή – Φτάκα Φανή
6.Κουϊµτζίδου Ελπίδα
7.Κυριακίδης Κωνσταντίνος
8.Τσιρέκας Αστέριος

1. ∆ηµόπουλος Παναγιώτης
ο οποίος αν και κλήθηκε
νόµιµα, δεν προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και
εισηγήθηκε το παρακάτω 9 ο θέµα (περ.3) της ηµερήσιας διάταξης:
Στο άρθρο 73 παρ. 1 εδαφ. Α περιπ iii του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα της χορήγησης ή ανάκλησης της
άδειας λειτουργίας µουσικής είναι της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Στο άρθρο 3/1996 της Αστυνοµική ∆ιάταξης ¨Μέτρα για την τήρηση κοινής ησυχίας¨
(Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β΄/12.01.1996) ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και
39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αµιγείς
η
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αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους
µουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς
άδεια της αρµόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήµατα απαγορεύονται τα
τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση
ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των
περιοίκων».
2. Άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία
των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθµός των
µουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που
καθορίζεται από την υγειονοµική Υπηρεσία.
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται µέχρι την 22.00 ώρα τη 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 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι την 02.00 ώρα, µε
την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι
χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο
κατάστηµα.
5. Η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων µπορεί να αφαιρείται προσωρινά µε απόφαση
της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή
οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.
6. Επιτρέπεται στα καταστήµατα πώλησης ειδών µουσικής η λειτουργία µουσικών
οργάνων στο βάθος του καταστήµατος και σε χαµηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας
αυτών.»
Επίσης στο άρθρο 5 της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/τ.Β’) για
τη χορήγηση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων - Αντικατάσταση άδειας, αναφέρονται τα
παρακάτω :
1. Για την άδεια χρήσης µουσικών οργάνων απαιτείται αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφεροµένου κατά το επισυναπτόµενο υπόδειγµα του παραρτήµατος, στην οποία θα
επισυνάπτεται και δήλωση υπογεγραµµένη από µηχανικό, για την σχεδιαζόµενη
ηχοµόνωση, τη θέση και την ισχύ των ηχείων και εφόσον γίνεται χρήση µουσικής στον
εξωτερικό χώρο του καταστήµατος θα συνοδεύεται µε κάτοψη µε τη θέση και την
κατεύθυνση των ηχείων. Η άδεια 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.
2. Για την έκδοση της άδειας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ενδιαφεροµένου
φυσικού ή νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο πρότυπο αίτησης του
παραρτήµατος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
β) Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ' αριθ. 61167/17.12.2007 απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών.
γ) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος ή της προέγκρισης.
η
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δ) Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων η οποία χορηγείται από αντίστοιχο
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης.
3.Η άδεια µουσικών οργάνων κοινοποιείται από το δήµο που την εξέδωσε στον
Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.
4.Για την έκδοση της άδειας µουσικών οργάνων απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση
της Υγειονοµικής Υπηρεσίας. Γνωµοδότηση δεν απαιτείται για την ανανέωση της άδειας.
5.Σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε άλλο
πρόσωπο αντικαθίσταται και η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων.
Το Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος µε υπηρεσιακό
του σηµείωµα, µας διαβιβάζει τη µε αριθµ. πρωτ. 69116/02.12.2015 αίτηση της κ.
ΤΕΡΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Γεωργίου, µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, για τη χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας
µουσικής στο κατάστηµα (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ) που βρίσκεται επί της οδού Παύλου Χαρίση 13
στην πόλη της Κοζάνης, για το χρονικό διάστηµα από 03.12.2015 έως 03.12.2018.
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε, τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας
λειτουργίας µουσικής σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις και την ανωτέρω
εισήγηση του Γραφείου Έκδοσης Αδειών Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει
σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 ¨Κύρωση του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/08.06.2006)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2121/1993 ¨Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά
δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (Φ.Ε.Κ. 25 /τ.Α΄/04.03.1993)
3. Τις µε αριθµό Α1Β/8577/83 & Α5/3010/85 Υγειονοµικές διατάξεις.
4. Τη µε αριθµό 3/1996 Αστυνοµική ∆ιάταξη ¨Μέτρα για την τήρηση κοινής ησυχίας¨
(Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β΄/12.01.1996)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ µε αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011
(ΦΕΚ 2496/τ.Β’)
6. Τη µε αριθµ. πρωτ. 69116/02.12.2015 αίτηση της κ. ΤΕΡΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του
Γεωργίου, µε την οποία ζητά να της χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων
για το κατάστηµά της.
7. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο των 150,00 ευρώ
8. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει για το χρονικό διάστηµα από 03.12.2015 έως 03.12.2018, τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας µουσικής (στερεοφωνικό συγκρότηµα χαµηλής ισχύος) στο κατάστηµα
(ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ) της κ. ΤΕΡΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Γεωργίου, που βρίσκεται επί της
οδού Παύλου Χαρίση 13 στην πόλη της Κοζάνης, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η χρήση µουσικής επιτρέπεται µέχρι την 22 : 00 ώρα τη χειµερινή περίοδο και
µέχρι την 23 : 00 ώρα τη θερινή περίοδο, όπως ορίζουν οι εκάστοτε αστυνοµικές
διατάξεις.

η
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2. ∆εν επιτρέπεται η λειτουργία χρήσης µουσικής κατά τις ώρες ΚΟΙΝΗΣ
ΗΣΥΧΙΑΣ.
3. Το στερεοφωνικό συγκρότηµα θα είναι χαµηλής ισχύος και θα λειτουργεί µε
κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα του καταστήµατος. και µε κατάλληλα
(αθόρυβο) σύστηµα εξαερισµού της αίθουσας και κλιµατισµού ώστε να µην
δηµιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.
4. ∆εν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκποµπής
µουσικής έξω από το κατάστηµα.
5. Η ένταση της µουσικής έξω από το κατάστηµα να µην υπερβαίνει ποτέ τα 30 DB
(Ντισιµπέλ) µε ανώτερη ένταση εντός του καταστήµατος τα 80 DB (Ντισιµπέλ),
σύµφωνα µε τις αριθµ. Α1/β/8577/83 & Α5/3010/85 Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Β. Η ανωτέρω άδειας ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια
δηµόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας
πνευµατικών δικαιωµάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκοµίσει στην υπηρεσία µας,
πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δηµόσιας
εκτέλεσης µουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται»
Γ. Με την αριθµό 51/2003 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοζάνης επεκτείνεται η
ισχύς της άδειας λειτουργίας µουσικής ως :
 Από ∆ευτέρα έως και Πέµπτη µέχρι την 01: 00 ώρα
 Από Παρασκευή έως και Κυριακή µέχρι την 02: 00 ώρα
∆. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παραπάνω προϋποθέσεων δίνει το δικαίωµα
προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της παρούσας άδειας, σύµφωνα την αριθµ. 3/ 1996
(Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β΄/12.01.1996) Αστυνοµικής ∆ιάταξης.
Ε. Για την ανανέωση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα (1) µήνα
πριν από τη λήξη της.
Στ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(www.kozanh.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Ζ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 127 / 2015
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βακουφτσή Ραφαέλα - Βασιλική
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Σιαµπανόπουλος Γεώργιος
Τσικριτζή – Φτάκα Φανή
Κουϊµτζίδου Ελπίδα
Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Τσιρέκας Αστέριος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 15 ∆εκεµβρίου 2015
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2015.12.22 16:22:17 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
η
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