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ΘΕΜΑ: Χορήγηση

άδειας
λειτουργίας μουσικής
με παράταση – Χρυσαφίδου Αλεξάνδρας

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28η Νοεμβρίου 2014, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ.
Δράμας, μετά από την 62741/25-11-2014 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 6 μέλη:
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

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

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

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.
Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)

2.
3.

Μωϋσιάδης Αριστείδης
Ρεμόντης Θεμιστοκλής

Με την παρουσία και της Αναστασίας Αϊναλόγλου, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,
γραμματέως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο κ. Πρόεδρος 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 4Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το αριθμ. πρωτ. 60264/12-11-2014 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης σχετικά με την χορήγηση άδειας
λειτουργίας μουσικής με παράταση, στο κατάστημα «Καφετέρια» που λειτουργεί από
την κ. Χρυσαφίδου Αλεξάνδρα του Γεωργίου, στην Τ.Κ. Καλού Αγρού, και καλεί αυτά
να αποφασίσουν σχετικά.
Στη συνέχεια ο κ. Αντιρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω:
ΣΧΕΤ:

(α) άρθρο 80 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ-114Α/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων
(β) άρθρο 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης
(γ) η υπ’ αρ. 10551/23-02-2007(ΦΕΚ 246Β /26-2-2007) Κ.Υ.Α.)
(δ) η υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220(ΦΕΚ 2496 Β/4-11-2011) Κ.Υ.Α
(ε) η υπ’ αρ. 59961/11-11-2014 αίτηση Χρυσαφίδου Αλεξάνδρας του Γεωργίου.
Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 12-112014 έκθεση που αφορά στη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων διάρκειας για τρία (3) έτη και με δικαίωμα παράτασης ωραρίου λειτουργίας
μουσικής έως τις 03:00 στην παρακάτω:
Χρυσαφίδου Αλεξάνδρα του Γεωργίου, για το κατάστημά της «Καφετέρια» που
βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλού Αγρού.
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάστηκε η από 12/11/2014 εισήγηση της υπηρεσίας η
οποία έχει ως εξής:
ΕΚΘΕΣΗ
H κ. Χρυσαφίδου Αλεξάνδρα του Γεωργίου, κατέθεσε στην υπηρεσία μας αίτηση με αρ.πρωτ. 59961/11-11-2014 προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια Μουσικής
για τρία (3) έτη και επίσης σύμφωνα με την υπ΄αρ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη
ζητά παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής μέχρι την 03:00 ώρα, για το κατάστημά της «Καφετερία» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλού Αγρού.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Έχει καταθέσει την από 11-11-2014 Υπεύθυνη Δήλωση με τη οποία δηλώνει ότι η
μουσική που χρησιμοποιεί στο κατάστημά της ανήκει αποκλειστικά και μόνον σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης μουσικών έργων
& πνευματικών δικαιωμάτων «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».
Υπάρχει η υπ΄αρ. 4421/08-11-2013 βεβαίωση για χορήγηση άδειας μουσικών
οργάνων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής
Ενότητας Δράμας.
Έχει καταθέσει το υπ’αριθμ. 9169/11-11-2014 διπλότυπο είσπραξης που αφορά
στο παράβολο του Δήμου για (3) έτη.
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Α) Δεν υπάρχουν καταγγελίες πολιτών σχετικά με την ηχορύπανση από μουσική για
το εν λόγω κατάστημα
Β) Δεν υπάρχουν παραβάσεις από την Αστυνομία σχετικές με την λειτουργία μουσικής .
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Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 03/1996 Αστυνομική Διάταξη η άδεια λειτουργίας
μουσικών οργάνων μπορεί να παραταθεί για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό
χώρο μέχρι την 03:00, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 73 του Ν.3852/10, την αίτηση του ενδιαφερομένου και το έγγραφο της υπηρεσίας

Αποφασίζει

ομόφωνα


Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για ένα (3) έτη, με δικαίωμα
παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής έως τις 3:00, στην Χρυσαφίδου Αλεξάνδρα
του Γεωργίου για το κατάστημα «Καφετέρια» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλού Αγρού.

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας

