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:

ΘΕΜΑ: Ανάκληση άδειας λειτουργίας
μουσικών οργάνων

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 22η Σεπτεμβρίου 2014,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Δ. Δράμας, μετά από την 49482/17-09-2014 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της,
Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της
Επιτροπής, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010). Απουσία του Προέδρου της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προήδρευσε ο αντιπρόεδρος αυτής κ. Ηλιόπουλος
Στέργιος.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών,
βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη:
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σιδηρόπουλος Δημήτριος
Ρεμόντης Σταμάτιος
Τερζής Ανέστης
Τσεπίλης Γεώργιος
Ηλιόπουλος Στέργιος
Καλφόπουλος Ευάγγελος
Ρεμόντης Θεμιστοκλής

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)
Μαμσάκος Χριστόδουλος
2)
Μωϋσιάδης Αριστείδης
Με την παρουσία και της Αναστασίας Αϊναλόγλου, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,
γραμματέως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης .
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Ο προεδρεύων, κος Ηλιόπουλος Στέργιος, αντιπρόεδρος της επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, εισάγοντας το 8Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το 33985/23-06-2014 έγγραφο του γραφείου
αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, του αυτοτελούς τμήματος
οικονομικής ανάπτυξης Δήμου Δράμας, σχετικά με την ανάκληση άδειας λειτουργίας
μουσικών οργάνων, και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά.
Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος ότι, το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει
όπως παρακάτω:
Σχετ.:
1. η υπ’ αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 (Φ.Ε.Κ. 2718/ 8-10-2012)Υγειονομική Διάταξη.
2. η υπ’ αριθμ. 3/8-1-1996 Αστυνομική Διάταξη.
3. η υπ’αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/31600 από 9-12-2013 (ΦΕΚ 3106 τ. Β’)
4. τα άρθρα 73 & 80 του Ν. 3463/8-6-2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
5. η υπ’ αριθμ. 11306/21-02-2014 από 19/03/2014 από (14/2014) άδεια λειτουργίας μουσικών
οργάνων.
6. η υπ’ αρ. 57904/7-12-2007 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
7. το υπ’ αριθμ. 50385/06-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
8. η υπ’ αριθμ. 33639/20-06-2013 αίτηση της ΑΕΠΙ με συνημμένη την από 20/06/2014
δήλωση -βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της ΑΕΠΙ και την υπ’αριθμ. 1984/11-06-2014
Εισαγγελική παραγγελία κ.λ.π.
Για τη λειτουργία μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται
άδεια, η οποία χορηγείται κατόπιν υποβολής από τον ενδιαφερόμενο των προαπαιτούμενων
δικαιολογητικών καθώς και προσαγωγή έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών
συνθέσεων ή άλλων έργων των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί σε οργανισμό συλλογικής
διαχείρισης.
Στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίζει την άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής
απο τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προκειμένου να αποφευχθεί η παραβίαση των
διατάξεων του Ν. 2121/1993, υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με
το εξής περιεχόμενο: « Η μουσική που χρησιμοποιώ στο κατάστημά μου ανήκει αποκλειστικά και
μόνον σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του
περιουσιακού τους δικαιώματος στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Έργων και
Πνευματικών δικαιωμάτων (το όνομα του οργανισμού που δεν χρησιμοποιείται).
Είμαι επίσης ενήμερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συμβατική ή
διαδικτυακή) στο κατάστημά μου συνιστά δημόσια εκτέλεση προστατευμένων έργων, για την
οποία οφείλονται δικαιώματα στους σχετικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή άλλους
δικαιούχους.
Αντίγραφο της παρούσας υπεύθυνης δηλώσεώς μου εξουσιοδοτείται με την παρούσα δήλωσή
μου ο οικείος Δήμος να το κοινοποιήσει άμεσα στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης
Μουσικών Έργων και Πνευματικών δικαιωμάτων (το όνομα του οργανισμού που δεν
χρησιμοποιείται).»
Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης κοινοποιείται άμεσα στους δύο οργανισμούς συλλογικής
διαχείρισης που νόμιμα λειτουργούν στην Ελλάδα με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου.
Η απόκλιση από το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης , συνεπάγεται τις κυρώσεις του νόμου
περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 50385/6-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών οι
Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των δημόσιων ελεγκτικών
ωστόσο είναι οι μόνοι αρμόδιοι φορείς που μπορούν να ελέγξουν αν εκτελείται δημόσια το
εκπροσωπούμενο από αυτούς ρεπερτόριο όπως εξουσιοδοτούνται από τις διατάξεις του άρθρου 55
του Ν.2121/1993 και νομιμοποιούνται να προβαίνουν ενώπιον ΟΤΑ στη δήλωση – βεβαίωση
υποκείμενοι στις έννομες συνέπειες του νόμου για το αληθές της δήλωσης των ενδιαφερόμενων.
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Στην περίπτωση που οι ως άνω οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης υποβάλλουν σε ΟΤΑ
αίτηση ανάκλησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων που κάνει χρήση του ρεπερτορίου
χωρίς την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια η οποία συνοδεύεται από σχετική δήλωση βεβαίωση
τους μαζί με εισαγγελική παραγγελία ή αστυνομική απαγόρευση, ο δήμος δεν αρχειοθετεί αυτή
αλλά υποχρεούται να προβεί στην ανάκλησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3436/2006 &
3852/2010.
Κατόπιν τούτων, σας γνωρίζουμε ότι κατατέθηκε στην υπηρεσία μας από τον νόμιμο εκπρόσωπο
της ΑΕΠΙ η υπ’αριθμ. 33693/20-06-2014 αίτηση με την οποία ζητείται η ανάκληση της
διοικητικής άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων που εκδόθηκε
για το κατάστημα
«οβελιστήριο»,
ιδιοκτησίας της κ. Τασούδη Παναγιώτας του Χριστοδούλου που βρίσκεται επί των οδών Διάκου
& Σμύρνης 32, καθότι σε έλεγχο που πραγματοποίησε στο εν λόγω κατάστημα διαπίστωσε ότι
γίνεται χρήση του ρεπερτορίου του οποίου η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων έχει η
ανατεθεί στον οργανισμό της ΑΕΠΙ και διαπιστώθηκε επίσης η απόκλιση από το περιεχόμενο της
υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε να ανακαλέσετε την υπ’αριθμ. 11306/21-02-2014 από 19/03/2014
από (14/2014) άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 73 του Ν.3852/10, την 91/2014
απόφαση αυτής καθώς και τα αναφερόμενα στο έγγραφο της υπηρεσίας

Αποφασίζει

ομόφωνα


ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της υπ’ αριθμ. 11306/21-02-2014 από 19-03-2014
(14/2014) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων που χορηγήθηκε για το κατάστημα
«οβελιστήριο», ιδιοκτησίας της Τασούδη Παναγιώτας του Χριστόδουλου που
βρίσκεται επί των οδών Διάκου & Σμύρνης 32 καθότι σε έλεγχο που διενήργησε η
ΑΕΠΙ στο κατάστημα της ενδιαφερόμενης διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν οι
προϋποθέσεις που θέτει η ΑΕΠΙ για να χορηγήσει άδεια λειτουργίας μουσικών
οργάνων.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

