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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  7 - 2 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
Αριθ.  Απόφ. 024/ 2011 
 
ΘΕΜΑ :  
 
Έγκριση σχεδίου κανονιστικής απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης µε την οποία προσδιορίζονται οι όροι και οι ώρες λειτουργίας µουσικών οργάνων στα 
καταστήµατα των άρθρων 37, 38, 39 Αιβ/857/1983 Υγειονοµικής διάταξης. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7ην του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 1189/2-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που 
δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Ακτσελής Γεώργιος                Λαδάς Παράσχος  
Αβραµίδης Κυριάκος              Σάββα Αικατερίνη 
Αποστολίδου Μαρία               Αθανασιάδης Αθανάσιος 
Αρµπατζάνη Μαρία                Κυριλλίδης Γεώργιος 
Γρούγιος Ηλίας                       Λεµονίδου ∆έσποινα 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ            Χοϊδης Χαράλαµπος 
Καζαντζίδης Γεώργιος            Αγοραστός Κωνσταντίνος 
Καραλιόπουλος Σωτήρης       Παπαδήµας Αναστάσιος 
Καρράς Ευστράτιος                Κατσαρός Ιωάννης  
Βαλάνος Νικόλαος                  Σαπρανίδου Σωτηρία  
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος Παυλίδου Αθηνά 
Σιώπης Κωνσταντίνος            Τσιριγώτης Αρσένιος     
Κουσίδης Γεώργιος                 Βούζας Ηλίας 
Μπουντούρη Παρασκευή 
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη  
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
Σουσλόγλου Νικόλαος  
       

 
ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Κουσενίδης Αλέξανδρος       
2. Πατσιάς Γεώργιος  
3. Μεζίκης Βασίλειος 

 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην 
οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. 
Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  του 
Συµβουλίου:  

Α) Το άρθρο 3 Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96 (1023/2/37-ια/96) (ΦΕΚ 15-Β'): «Μέτρα για την 
τήρηση της κοινής ησυχίας», σύµφωνα µε την οποία η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων 
σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των άρθρων, 37, 38 και 39 της Αιβ/8577/83 
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Υγειονοµικής ∆ιάταξης 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. 

Β) Την Αριθµ. Α1β/8577/1983 Υγειονοµική διάταξη (ΦΕΚ-526 Β) «Υγειονοµικός έλεγχος των 
αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των 
εργαστηρίων και καταστηµάτων», σύµφωνα µε την οποία τα καταστήµατα των άρθρων 37,38 
και 39 αυτής είναι τα εξής :Καφενείο, Καφετέρια, Μπάρ, Κυλικείο, Ανοικτό Μπαρ, Εστιατόριο, 
Ψαροταβέρνα, Ψητοπωλείο,  Οβελιστήριο, Πιτσαρία,   Σνάκ – Μπάρ (ζυθοπωλεία ή 
µπυραρίες, ουζοπωλεία ή ουζερί κλπ.), ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, µπουγατσάδικα, 
λουκουµατζίδικα, αναψυκτήρια καταστήµατα κ.τ.οµ. . 

Γ) Το άρθρο 73 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», σύµφωνα µε 
το οποίο η επιτροπή ποιότητας ζωής, είναι αρµόδια και για το σχέδιο κανονιστικών 
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ.. 

∆) Το άρθρο 79 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων», σύµφωνα το οποίο οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της 
αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης 
νοµοθεσίας, µε τις οποίες προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας µουσικής σε 
καταστήµατα που λειτουργούν στην πόλη, λαµβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες 
τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση. 
Ε) Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Αµπελοκήπων όσο και ο ∆ήµος Μενεµένης, χορηγούσε 
παρατάσεις ωραρίου της λειτουργίας των µουσικών οργάνων στα καταστήµατα των άρθρων 
37, 38 και 39 της Αριθµ. Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής διάταξης, που είχαν ήδη λάβει άδεια 
λειτουργίας µουσικών οργάνων µε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:  
Το στερεοφωνικό µηχάνηµα µικρής ισχύος ή τα µουσικά όργανα (πιάνο, βιολί, κιθάρα κλπ) 
χωρίς µεγάφωνα και ενισχυτή, θα λειτουργούν εντός του στεγασµένου χώρου (ισόγειο 
αίθουσα) του καταστήµατος στο βάθος αυτού και σε χαµηλή ένταση για δηµιουργία 
ευχάριστης ατµόσφαιρας εντός του καταστήµατος και κατά τρόπο που να µη διαταράσσεται η 
κοινή ησυχία των πολιτών. 
Κατά την διάρκεια λειτουργίας των µουσικών οργάνων το κατάστηµα θα έχει κλειστά τα 
παράθυρα και τις πόρτες και µε κατάλληλο (αθόρυβο) σύστηµα εξαερισµού της αίθουσας και 
κλιµατισµού ώστε να µην δηµιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο. 
∆εν θα τοποθετούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκποµπής µουσικής έξω 
από το κατάστηµα. 
Η ένταση της µουσικής µέσα στο κατάστηµα δεν θα ξεπερνά σε καµία περίπτωση τα 80 
db[A]. 
Η παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικών θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο 
λειτουργεί άδεια λειτουργίας µουσικών. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας µε βάση τα ανωτέρω µε την υπ’ αριθ. 2/2011 
απόφαση της στα πλαίσια της σχετικής διαδικασίας (άρθρο 73 του Ν. 3852/10 σε συνδυασµό 
µε τα άρθρα 79 και 82 του Ν. 3463/06) προσδιόρισε τους όρους και τις ώρες λειτουργίας 
µουσικών οργάνων στα καταστήµατα των άρθρων 37, 38, 39 Αιβ/857/1983 Υγειονοµικής 
διάταξης . 
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να επικυρώσει στα πλαίσια της προβλεπόµενης διαδικασίας 
την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας.                                                                                               
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 2/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής 
                                                         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                     Οµόφωνα 
 
Α). Εκφράζει την σύµφωνη γνώµη του µε τα διαλαµβανόµενα στην υπ’ αριθ. 2/2011 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε την οποία προσδιορίζονται οι όροι και οι ώρες λειτουργίας 
µουσικών οργάνων στα καταστήµατα των άρθρων 37,38 και 39 της Αριθµ. Α1β/8577/1983 
Υγειονοµικής διάταξης, που βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης,  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. 
 
Η ένταση της µουσικής µέσα στο κατάστηµα δεν θα ξεπερνά σε καµία περίπτωση τα 80 db[A] , η δε 
παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικών θα είναι σε ισχύ για όσο χρόνο λειτουργεί άδεια 
λειτουργίας µουσικών. 
 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 

                            
                                   
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 024 / 2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  8 - 2 - 2011 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                          Ο Αντιδήµαρχος   
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                Γεώργιος Καζαντζίδης                                                                                                                              


