
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 
 

 

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011  συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆.Αλεξάνδρειας 

 
Αριθµός απόφασης:59/2011 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη άδειας µου- 
                         σικών οργάνων για το κατ/µα της Τεντζογλίδου      
                         Μαρίας του Τιµόθεου (Τ.Κ.Καβασίλων).     

     
Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού καταστήµατος, σήµερα 

στις 12 του µηνός  Οκτωβρίου    του έτους 2011, ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθαν σε 
τακτική συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  73  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), τα µέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής      ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 39612/6-10-2011      έγγραφη 
πρόσκληση του κ.Προέδρου. η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010. 
 

Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των εννέα   
 (9) µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παραβρέθηκαν  οκτώ  (5) µέλη, ονοµαστικά ως 
εξής: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γκαβαρδίνας Νικόλαος       1. Βουλγαροπούλου Μαρία 
2. Ανδρονίδης Σάββας                            2. Ναλµπάντης Κων/νος 
3. Βενιόπουλος Κων/νος    3. Γκιορτζής ∆ηµήτριος 
4. Κιοσέογλου Ιερεµίας    4. Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης 
5. Τζίλας Γεώργιος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πάντου Βασιλική, τακτική υπάλληλο του 
∆ήµου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού µε Α΄Βαθµό. 
  
    Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1.ο θέµα 
εκτός της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα  µε το άρθρο 73 
παρ. 1 περ. 3 του Ν. 3852/2010    αρµοδιότητα για την χορήγηση των αδειών 
λειτουργίας µουσικών οργάνων σε δηµόσια κέντρα που προβλέπονται από 
αστυνοµικές διατάξεις και χορηγούνται σύµφωνα µε την Α5/3010/85 υγειονοµική 
διάταξη δίδεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

Με την υπ. 36771/16-9-2011         αίτησή της η Τεντζογλίδου Μαρία του 
Τιµόθεου     ζητά άδεια  λειτουργίας µουσικών οργάνων  για το έτος 2011  για το 



κατάστηµα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» στην Τ.Κ.Καβασίλων    ∆.Αλεξάνδρειας 
και  υπέβαλλε ταυτόχρονα τα δικ/κά που προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις. 

Με το αριθ.4629/3-10-2011     έγγραφό  του, το Τµήµα Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου Βέροιας, συµφωνεί για την χορήγηση άδειας 
λειτουργίας στερεοφωνικού µικρής ισχύος, ή µουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, 
κιθάρα κ.λ.π.) χωρίς µεγάφωνα και ενισχυτή. 

Στην συνέχεια  ο πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της  Ε.Π.Ζ. να αποφασίσουν 
σχετικά. 
                                         Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του προέδρου  
2. Την αριθ. 4629/3-10-2011     γνωµοδότηση του Τµήµατος Περιβαλλοντικής 

Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου Βέροιας, µε την οποία συµφωνεί για την 
χορήγηση άδειας.    

3. Την αριθ. 36771/16-9-2011         αίτηση της ενδιαφεροµένης.                           
4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν.3463/2006 και της Α5/3010/85 

Υγειονοµικής ∆ιάταξης «Μέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από 
θορύβους µουσικής κέντρων διασκέδασης και λοιπών κατ/των». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων έως 31-12-
2011  (στερεοφωνικού  µηχανήµατος µικρής ισχύος ή µουσικά όργανα χωρίς 
µεγάφωνα και ενισχυτή) στην Τεντζογλίδου Μαρία του Τιµόθεου   για το 
κατάστηµα  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» που βρίσκεται στην Τ.Κ.Καβασίλων          
µέχρι τις 22:00 µ.µ. κατά την χειµερινή περίοδο και µέχρι 23:00 µ.µ. κατά την 
θερινή περίοδο, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
 -Μέσα στο κατάστηµα ή µέγιστη Α ηχοστάθµη δεν θα υπερβαίνει τα 80 
db 
 -Το κατάστηµα θα έχει όλες τις εποχές του έτους -όταν λειτουργούν τα 

  µουσικά όργανα- κλειστές πόρτες και παράθυρα. 
-Τα µουσικά όργανα δεν θα λειτουργούν τις ώρες της κοινής ησυχίας. 
-∆εν θα µεταφέρονται τα ηχεία εκτός της αίθουσας, για να µην 

διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων. 
-Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω 

προουποθέσεις θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις. 
  Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 59. 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 
και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό. 
Ακριβές Απόσπασµα                Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής          
  Αλεξάνδρεια 13-10-2011                           Πρόεδρος                             Τα Μέλη 
Ο Πρόεδρος                                                         Έπονται υπογραφές 
 
 
Γκαβαρδίνας Νικόλαος 
 


