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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6 Πρακτικό της συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου ∆ράµας
την 15-7-2014
ο

Θέµα 6ο: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα
« οβελιστήριο » ιδιοκτησίας του κ. Μαχαιρίδη Γρηγορίου του
Θεοδώρου, το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί των οδών Κορυτσάς &
Αν. Μακρή 42, επειδή µέχρι σήµερα η εν λόγω αναφερόµενη δεν
προσκόµισε στην υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης
µουσικής από Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής
Ιδιοκτησίας.

.
Στη ∆ράµα, σήµερα, την 15η του µηνός Ιουλίου 2014 ,ηµέρα Τρίτη και ώρα
11.00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆. ∆ράµας, ύστερα από την
36207/7-7-2014
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Απουσία του προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ.
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γρηγορίου Κυριάκος
Κάργας Γεώργιος
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος
Ρεµόντης Θεµιστοκλής
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Χαρακίδης Κυριάκος
Φουτσιτζής Χρήστος
Μλεκάνης Μιχαήλ
Χατζηγιάννης Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα,
υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών.
Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ.33987/23-7-2014 έγγραφο
Του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης ∆. ∆ράµας
σχετικά µε την Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το
κατάστηµα ιδιοκτησίας του κ. Μαχαιρίδη Γρηγορίου του Θεοδώρου, το
οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί των οδών Κορυτσάς & Αν. Μακρή 42,,
επειδή µέχρι σήµερα η εν λόγω αναφερόµενη δεν προσκόµισε στην
υπηρεσία µας έγγραφο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας , το οποίο
λέει τα εξής:
Θέµα: Ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων
Σχετ.:

1. η υπ’ αριθµ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 (Φ.Ε.Κ. 2718/ 8-10-2012)Υγειονοµική ∆ιάταξη.
2. η υπ’ αριθµ. 3/8-1-1996 Αστυνοµική ∆ιάταξη.
3. η υπ’αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/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 ∆ήµων και Κοινοτήτων
5. η υπ’ αριθµ. 13496/04-03-2014 απο 26/03/2014 από (17/2014) 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. 33641/20-06-2013 αίτηση της ΑΕΠΙ µε συνηµµένη την απο 20/06/2014
δήλωση -βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της ΑΕΠΙ και την υπ’αριθµ. 1984/11-062014 Εισαγγελική παραγγελία κ.λ.π.

Για τη λειτουργία µουσικών οργάνων στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται κατόπιν υποβολής απο 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 ∆ιαχείρισης 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 ∆ήµος να το κοινοποιήσει άµεσα στον Οργανισµό Συλλογικής
∆ιαχείρισης 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 απο 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 απο 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.
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 απο το νόµο άδεια η οποία συνοδεύεται απο
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 απο τον νόµιµο
εκπρόσωπο της ΑΕΠΙ η υπ’αριθµ. 33641/20-06-2014 αίτηση µε την οποία ζητείται η
ανάκληση της διοικητικής άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων που εκδόθηκε για το
κατάστηµα «οβελιστήριο»,

ιδιοκτησίας του κ. Μαχαιρίδη Γρηγορίου του Θεοδώρου που βρίσκεται επί των οδών
Κορυτσάς & Αν. Μακρή 42, 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 απο το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόµενου.
Ως εκ τούτου παρακαλούµε να ανακαλέσετε την υπ’αριθµ. 13496/04-03-2014 απο
26/03/2014 (017/2014) άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων.

Στην συνεδρίαση παρευρέθη ο κ. Μαχαιρίδης ο οποίος κατέθεσε την
υπαριθµ. Πρωτ. 38083/15-7-2014 αίτησή του µε την οποία ζητά την
αναβολή του θέµατος γιατί προτίθεται να πληρώσει την ΑΕΠΙ για την
έκδοση της απαραίτητης άδειας από αυτήν.
Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής αφού έλαβε γνώση των δικαιολογητικών και της
εισήγησης της υπηρεσίας µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Αποφασίζει

οµόφωνα

1. την αναβολή του θέµατος για την Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 13496/04-032014 από 26/03/2014 (017/2014) άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων
που χορηγήθηκε για το κατάστηµα « οβελιστήριο » ιδιοκτησίας του κ.
Μαχαιρίδη Γρηγορίου του Θεοδώρου, το οποίο λειτουργεί στη ∆ράµα επί των
οδών Κορυτσάς & Αν. Μακρή 42.
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο
∆ράµας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 92/2014.

Ο πρόεδρος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Η Ειδική Γραµµατέας
∆έσποινα Σιδηροπούλου

Συνηµµένης της απόφασης η αίτηση του κ. Γ. Μαχαιρίδη.

Τα µέλη

