ΑΠΟΠ ΑΜ Α
Από ηα πρακηικά ηης 25/05/2011 ζσνεδρίαζης
ηης Γημοηικής Κοινόηηηας Χραιοκάζηροσ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ
ΓΖΜOTIKH KOINOTHTA
ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ

Α Π Ο Φ Α  Ζ
Αλαλέσζε-Παξάηαζε ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ
κε απιά κεραληθά κέζα, ζην θαηάζηεκα ΚΑΦΔΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ κε ηελ επσλπκία «
ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΠΑΤΛΟ» , κε δηαθξηηφ ηίηιν
«GLAMOUR», νδφο Αθαθίαο 30.

Αριθ. σνεδρίαζης : 6 / 2011
Αριθ. Απόθαζης : 35 / 2011
ην Χξαηφθαζηξν θαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 25ε ηνπ κελφο Ματνπ
ηνπ έηνπο 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη ψξα 18:30 κ.κ., ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην ζψκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ Χξαηνθάζηξνπ,
γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ ζεκάησλ πνπ αλαγξάθνληαλ ζηελ αξηζ.
51/19.05.2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ θ. Σζαθαιίδε Θεφδσξνπ.
Ζ πξφζθιεζε επηδφζεθε ζε θαζέλα κέινο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 81 ηνπ Ν. 3852/2010.
Γηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία φπσο απαηηεί ην άξζξν 105 ηνπ λ. 3463/06 Γ.Κ.Κ.,
γηαηί ζε ζχλνιν (11) ηαθηηθψλ κειψλ βξέζεθαλ παξφληα (10) ηαθηηθά κέιε, δειαδή:
Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ 
1. Σζαθαιίδεο Θεφδσξνο Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο.

Α Π Ο Ν Σ Δ 
1. Δπζπκηάδνπ Διηζαβέηα, ηαθηηθφ κέινο Γ.Κ.

2. Γψγνο ηπιηαλφο , Αληηπξφεδξνο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο
3. Γθνχκαο Κσλ/λνο ηαθηηθφ κέινο Γ.Κ.
4. Λακπξφπνπινο Γεψξγηνο ηαθηηθφ κέινο Γ.Κ.
5. Νηίλαο Κσλ/λνο, ηαθηηθφ κέινο Γ.Κ.
6. Κνληνλάζηνπ Εσή , ηαθηηθφ κέινο Γ.Κ.
7. Ηζρλφπνπινο Παλαγηψηεο , ηαθηηθφ κέινο Γ.Κ.
8. Μαπξίδνπ-ηαζάθε Αιεμάλδξα, ηαθηηθφ κέινο Γ.Κ.
9. Σεδαςίδνπ Φσηεηλή, ηαθηηθφ κέινο Γ.Κ.,
10. Καληαξηδήο Δπάγγεινο, ηαθηηθφ κέινο Γ.Κ. πξνζήιζε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα

Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ε δεκνηηθή ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Χξαηνθάζηξνπ θ. Κνπθνχδε Απνζηνιία.
Πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξφεδξνο έζεζε
ππφςε ηνπ πκβνπιίνπ έμη (6) ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν ζψκα νκφθσλα απνθάζηζε θαη ηα ελέηαμε πξνο ζπδήηεζε πξν εκεξεζίαο
δηάηαμεο.
ην 1ν ζέκα ηεο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο έζεζε
ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηα εμήο: 1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 83 παξ.1β ηνπ λ.. 3852/2010 ΦΔΚ Α! 87/7-6-2010,
2) Σελ αξηζ.
12,944/12.05.2011 αίηεζε ηνπ «ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΠΑΤΛΟΤ» γηα έθδνζε άδεηαο κνπζηθψλ
νξγάλσλ – παξάηαζε σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ, 3)Σελ αξηζ.

166/11.5.2010 απφθαζε ηνπ Γ.. πνπ αθνξά : «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ παξάηαζε
ηνπ σξαξίνπ Άδεηαο ιεηηνπξγίαο Μνπζηθήο», ην λνκφηππν ηεο νπνίαο επηθπξψζεθε
κε ην αξηζκ. 14281/ έγγξαθν Π.Κ.Μ. κε ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ 2-6-2010, 4) Σν άξζξν 41
ηνπ Ν. 2218/94 Ίδξπζε Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ γηα
ηελ Πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθέξεηα θαη , άιιεο δηαηάμεηο φπσο
ζπκπιεξψζεθε, 5) Σελ πγεηνλνκηθή δηάηαμε Α/5/3010/85 ΦΔΚ 4/η.β./86, 6) Σελ αξηζ.
13/1977 αζηπλνκηθή δηάηαμε, 7)Σελ ππ’ αξηζ. ΓΤ/Α1/24/67552 απφ 24.07.1995
ζχκθσλε γλψκε (γλσκάηεπζε) ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο Α/5/3010/85 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο
(όπωρ ιζσύει καηά ηο σπόνο έκδοζηρ ηηρ άδειαρ), 8) Σε βεβαίσζε ΑΔΠΗ γηα δεκφζηα
εθηέιεζε κνπζηθήο (διαηάξειρ ν. 2121/93, 9485/97 απόθαζη ηος Υποςπγείος
Πολιηιζμού ΦΕΚ 939/Β/22.10.1997) κε αξηζ. ζεηξάο 579355/12.05.2011 γηα ηελ
πεξίνδν απφ 1.1.2011 - 30.09.2011. 9) Σν ππ’ αξηζ. 1116Α /24.05.2011 ηξηπιφηππν
είζπξαμεο ηνπ Γήκνπ Χξαηνθάζηξνπ αμίαο 75,00 € , ην γεγνλφο φηη δεηείηαη ε
ρνξήγεζε έθδνζε άδεηαο κνπζηθψλ νξγάλσλ θαζψο θαη άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ
ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο «ΚΑΦΔΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ», κε ηελ επσλπκία «GLAMOUR» ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηα εδαθηθά
φξηα ηνπ Γήκνπ επί ηεο νδνχ Αθαθίαο 30, ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ Ν. 2218/1994,
φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2240/1994 θαη ηζρχεη ζήκεξα, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 3 παξ. 3 ηεο 3/1996 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη ζήκεξα . Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ε παξάηαζε, ρνξεγείηαη
εθφζνλ δελ δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ησλ πεξηνίθσλ. ηελ άδεηα αλαγξάθεηαη ε
δηάξθεηα, ην είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ε ζέζε ηνπνζέηεζήο ηνπο.
χκθσλα δε κε ηελ παξ. 3 ηεο αξηζ. 3/1996 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο, ε παξαπάλσ
άδεηα ρνξεγείηαη κέρξη ηελ 22:00 ψξα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη κέρξη ηελ 23:00 ψξα ηε
ζεξηλή πεξίνδν θαη κπνξεί λα παξαηαζεί κε βάζε ηελ αξηζ. ηειεπηαία απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ππ’ αξηζ. 166/2010 (θαλνληζηηθή δηάηαμε) (εγθξηηηθή ΠΚΜ αξηζ.
14281/2-6-2010), χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ
κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ θέληξνπ ζε ζρέζε κε ηνπο γχξσ θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο,
σο εμήο : 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 θαζεκεξηλψο θαη
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία
ησλ πεξηνίθσλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε έληαζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα
είλαη ρακειή (80db), αλάινγα κε ην ρψξν, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη επράξηζηε
αηκφζθαηξα ζην θαηάζηεκα. εκεηψλεηαη, φηη φια ηα θαησηέξσ θαηαζηήκαηα έρνπλ
εθνδηαζζεί κε ηελ θαηά λφκν πξνβιεπφκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ.
Μεηά ηα παξαπάλσ ν πξφεδξνο δήηεζε απφ ην ζψκα λα απνθαζίζεη ηε ρνξήγεζε
αηηνχκελεο αλαλέσζεο ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ – επέθηαζε σξαξίνπ, ζχκθσλα κε
ηελ 3/96 Αζηπλνκηθή Γηάηαμε, φπσο ηζρχεη ζήκεξα ην άξζξν 83 παξ. 1 β ηνπ
Ν.3852/2010 θαζψο θαη ην άξζξν 5 ηεο αξηζ. 10551/2007 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Καη
θαηαιήγνληαο ν πξφεδξνο αλαθέξζεθε ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο
ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ κε απιά κεραληθά κέζα θαη ε παξάηαζε,
ζα είλαη γηα ην έηνο 2011.
Σν ζψκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν έιαβε ππφςε
ηεο φια ηα αλσηέξσ, ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, δέρηεθε ηελ σο άλσ εηζήγεζε
θαη ηελ αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Α’ Δγκρίνει ηην ανανέωζη άδειας τρήζης Μοσζικής θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηεξενθσληθφ κεράλεκα κηθξήο ηζρχνο, (κε απιά κεραληθά κέζα) ρσξίο κεγάθσλα
θαη εληζρπηή θαη ρσξίο δηθαίσκα νξρήζηξαο, ρνξνχ ή κνπζηθήο, ζην θαηάζηεκα
«ΚΑΦΔ - ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ» κε ηελ επσλπκία «GLAMOUR», ζην φλνκα
«ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΠΑΤΛΟ», ην νπνίν βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Αθαθίαο 30.
ηελ άδεηα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα, ην είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ κνπζηθψλ
νξγάλσλ, ε ζέζε ηνπνζέηεζήο ηνπο.
Ζ ρξήζε κνπζηθήο ζα γίλεηαη εληφο ηνπ ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ κε θιεηζηέο πφξηεο θαη
παξάζπξα θαη ζην βάζνο ηνπ θαη/ηνο, ζε ρακειή έληαζε κε κέγηζηε Α ερνζηάζκεο
80DB, γηα ηε δεκηνπξγία επράξηζηεο αηκφζθαηξαο , έηζη ψζηε κα κελ ελνρινχληαη νη
έλνηθνη θαη νη πεξίνηθνη απφ ερνξππάλζεηο .
Οη παξαβηάζεηο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη/ηνο (αλνίγκαηα ζπξψλ θαη
παξαζχξσλ , ρξήζε κεγάθσλσλ θαη εληζρπηή ζηα κνπζηθά φξγαλα , ηνπνζέηεζε
κεγάθσλσλ εθηφο ηνπ θιεηζηνχ θαη/ηνο θ.ι.π.), απνηεινχλ ζηνηρεία αλαθιήζεσο ηεο
παξνχζαο.
Ζ ηήξεζε ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ ζε φηη αθνξά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ
κνπζηθψλ νξγάλσλ, πξνβιέπνληαη απφ ηελ πεξί θνηλήο εζπρίαο Αζηπλνκηθή Γηάηαμε,
ε νπνία ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απζηεξά .
Β’ Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγάθσλσλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ζ
ρξήζε κνπζηθήο απαγνξεχεηαη θαηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο φπσο θαζνξίζηεθαλ απφ
ηελ 13/1977 αζηπλνκηθή δηάηαμε .
Γ’ Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη 30 – 09 - 2011 κε ρξήζε απιψλ κεραληθψλ κέζσλ
θαη κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηεδήπνηε, εθφζνλ δελ ηεξνχληαη νη παξαπάλσ φξνη θαη
πξνυπνζέζεηο.
Γ’ Σα ρξνληθά φξηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
3 ηεο 3/1996 Αζηπλ. Γηάηαμεο γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν κέρξη 22:00 ‘ ψξα θαη γηα ηε
ζεξηλή πεξίνδν κέρξη 23:00’.
Δ’ Υορηγείηαι επίζης για ηο ίδιο τρονικό διάζηημα (έως 30-09-2011) παξάηαζε
σξαξίνπ κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 166/6.5.2010 σο εμήο :
γηα ηα θαηαζηήκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε θιεηζηφ ρψξν έσο ηελ 03:00 . Γηα ηα
θαηαζηήκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε Αλνηρηφ ρψξν έσο ηελ 02:00 ‘ , εθφζνλ δελ
δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ησλ πεξηνίθσλ.
Κάλνπκε επίζεο γλσζηφ φηη νη ψξεο κεζεκβξηλήο θαη λπθηεξηλήο εζπρίαο
ζεσξνχληαη νη εμήο:
1. Καηά ηε ζεξηλή πεξίνδν απφ 15:00 έσο 17:30 θαη απφ 23:00. έσο 07:00.
2. Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν απφ 15:30 έσο 17:30 θαη απφ 22:00 έσο 07:30.
Θεξηλή πεξίνδνο, ινγίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηελ 1 Απξηιίνπ έσο ηελ 30
επηεκβξίνπ θαη σο ρεηκεξηλή ην ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηελ 1 Οθησβξίνπ έσο ηελ 31
Μαξηίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 2130/93 & ηνπ άξζξνπ 41
ηνπ Ν.2218/94 ηελ Τγεηνλνκηθή δηάηαμε Α1Β/8577/83, κέρξη 03:00 π.κ. εθφζνλ ηα ελ
ιφγσ θαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ κφλν ζε θιεηζηφ & θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν
ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην άξζξν 3 ηεο 3/96 Αζηπλνκηθήο δηάηαμεο.Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε
ζπλεδξίαζε.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ
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πληάρζεθε απηφ ην πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεθε σο θαησηέξσ.
Ο πρόεδρος ηης
Γημοηικής Κοινόηηηας

ΣΑ Μ Δ Λ Ζ

Σζακαλίδης Θεόδωρος
(Αθνινπζνχλ Τπνγξαθέο)

Ακριβές Aντίγραφο
Από ηο πρωηόησπο ποσ σπάρτει ζηο Αρτείο ηοσ Γήμοσ

Ζ ΒΔΒΑΗΟΤΑ
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