
 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
          ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

        ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

    Αριθμ. Απόφ.    12/2015       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 03/11-03-2015  συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ:«  Χορήγηση  άδειας  μουσικών  οργάνων
στο  κατάστημα  «Καφενείο  - Ψητοπωλείο»,  της
κας.  Τζούμα  Πολυξένης  του  Γεωργίου,  που
βρίσκεται  στην  Τ.Κ.  Γραμμένου  Δ.Ε.
Πασσαρώνος  Δήμου Ζίτσας».

 Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 11 Μαρτίου του 2015, ημέρα της

εβδομάδας  Τετάρτη  και  ώρα  14.30μ.μ,   συνήλθε  σε   τακτική  συνεδρίαση  η  Επιτροπή

Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου  Ζίτσας,  ύστερα  από  την  αριθμ.  3751/06-03-2015   έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του

Δήμου και επιδόθηκε σε καθέναν από τους συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  για  να  συζητηθεί  &  αποφασισθεί  το  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, αφού

σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα  και τα επτά  (7) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βότσικας Αλκιβιάδης, Πρόεδρος

2. Μπότσιου Δήμητρα

3.  Λάμπρου Δημήτριος
4. Γκουγιάννος Ευάγγελος
5. Μιχάλης Στέφανος
6. Λεοντίου Κωνσταντίνος

7. Ματσάγκας Εμμανουήλ

                   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Μπληγιάννου Ολγα.

Επί του 2  ου    θέματος της  ημερήσιας διάταξης : 

Σύμφωνα με την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
είναι  αρμόδια  για  τη  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  μουσικής.  Η  σχετική  απόφαση
λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα
δικαιολογητικά και στοιχεία. 
  Με την αριθ. 2225/11-02-2015 αίτησή της μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, η κα.
Τζούμα  Πολυξένη  του  Γεωργίου  ζητά  τη  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  μουσικής  με
στερεοφωνικό μηχάνημα μικρής ισχύος ανάλογα με τον χώρο στο κατάστημα « Καφενείο



– Ψητοπωλείο» με αριθ. άδειας 3429/15-02-2012,που βρίσκεται στην Τ.Κ Γραμμμένου,
Δ.Ε Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας.
Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και
39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς 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.»
Κατόπιν τούτων σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
 την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 
 την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/10, 
 το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.
 το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013

τεύχος Β’)
 την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α’) 
 την Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’)
 την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013
 την από 2225/11-02-2015 αίτηση της κας. Τζούμα Πολυξένης του Γεωργίου με

την οποία ζητά να της χορηγηθεί  άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για το
κατάστημά της

 Την  από  599/20-02-2015  γνωμοδότηση  της  Δ/νση  Δημόσιας  Υγείας  και
Κοινωνικής Μέριμνας περί μέγιστης ηχοστάθμης

 Τη διενεργηθείσα αυτοψία σχετικά με τη θέση της επιχείρησης σε σχέση προς
κατοικίες,  τυχόν  ανοίγματα  στην  αίθουσα  της  επιχείρησης,  παράπονα  πολιτών
κ.λπ.

 Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο των 75,00 ευρώ
  

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής ήτοι: Στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής
ισχύος ανάλογα με τον χώρο στο κατάστημα «Καφενείο-Ψητοπωλείο» με αριθ. άδειας
3429/15-02-2012, που βρίσκεται στην Τ.Κ Γραμμένου , Δ.Ε Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας.
Η μουσική θα λειτουργεί  κατά τις  ώρες 7:30 μέχρι  15:30 και  17:30 μέχρι  22:00 τη
χειμερινή περίοδο και 7:00 μέχρι 15:00 και 17:30 μέχρι 23:00 την θερινή περίοδο
1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.



2.-Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές
πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας
και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.
3.-Δεν  θα  τοποθετηθούν  ηχεία  ή  τηλεόραση  ή  οποιαδήποτε  άλλη  πηγή  εκπομπής
μουσικής έξω από το κατάστημα.
4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα
80db(A).
5.  Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο
χρόνο διαρκεί η παρούσα άδεια.
Κάθε  παράβαση  των  ανωτέρω  συνεπάγεται,  εκτός  από  την  ποινική  δίωξη  και  την
αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ. αριθμ.
3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.
Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές
μέρος του καταστήματος.
Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 31-12-2015
Για την ανανέωση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από
την 31-12-2015.

                      H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2015

            Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

              ΒΟΤΣΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
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