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Περίληψη
Έγκριση χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου
λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος
στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΥΡΙΑΚΟ για το κατάστημά του
στην οδό Αγίου Δημητρίου & Αγγέλων 21, στη Βέροια.
Στη Βέροια, σήμερα, 27/2/2018 και ώρα 19:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 4/23-2-2018 πρόσκληση της
προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν
παρόντα εννιά (8):
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως γραμματέας η δημοτική υπάλληλος Αναστασία
Κραιπαλίδου.
Στη συνέχεια η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1o θέμα
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 13-2-2018 εισηγητικό σημείωμα
του Αντιδημάρχου Στυλιανού Ασλάνογλου της, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 29 του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α’): «Η χρήση
μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης
νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης αδείας της 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.
Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση
μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθ. 28 τη
δήλωση χρήσης. Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της
παραγράφου 3 του άρθ. 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησής της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του
αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία
περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν
αποτελούν δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε της άδειας της προηγούμενης
παραγράφου.»
Επίσης, βάσει των διατάξεων του άρθ. 7 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. 16228/17-5-2017 (ΦΕΚ 1723
Β΄) «Η άδεια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (ΦΕΚ Β 15) περί
παράτασης ωραρίου εξακολουθεί να ισχύει κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του
ν.4442/2016. Για τη χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική
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αίτηση στο Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, χωρίς
κανένα άλλο δικαιολογητικό.»
Με την από 12-02-2018 αίτησή του ο Κυριάκος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου
ζήτησε άδεια για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων μέχρι την
03:00 ώρα, για το κατάστημα με συγκρότηση «ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ, “ ΑΓΓΕΛΙΚΟ
ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ” » που λειτουργεί στη Βέροια και στην Αγίου Δημητρίου & Αγγέλων 21.
Για το σκοπό αυτό συνυπέβαλε:
a) Φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης γνωστοποίησης για χρήση
μουσικής στο κατάστημά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 7 παρ. 3 της ΚΥΑ
16228/2017 (ΦΕΚ 1723 Β) και,
b) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δήμο, βάσει των διατάξεων του άρθ. 285
του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α).
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 3 της 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης, η άδεια λειτουργίας
μουσικών οργάνων χορηγείται μέχρι την 22:00 ώρα την 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 και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02:00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η
ησυχία των περιοίκων.
Έπειτα από έλεγχο στο αρχείο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι μέχρι σήμερα δεν
υπάρχουν καταγγελίες για οχλήσεις από τη μουσική του συγκεκριμένου καταστήματος και δεν
έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις για διατάραξη της κοινής ησυχίας.
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται η Δημοτική Κοινότητα Βεροίας να αποφασίσει για
την έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής - μουσικών
οργάνων μέχρι την 03:00 ώρα στον Παπαδόπουλο Κυριάκο του Κωνσταντίνου για το εν λόγω
κατάστημά του.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε
υπόψη:
Το από 13-2-2018 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Στυλιανού Ασλάνογλου.
Την από 12-2-2018 αίτηση του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ με την οποία ζητά
άδεια για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων μέχρι την 03:00
ώρα, για το κατάστημά του «ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ, “ ΑΓΓΕΛΙΚΟ
ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ” » που βρίσκεται στην οδό Αγ.Δημητρίου & Αγγέλων 21 στη Βέροια.
3. Ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις για τη
χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων.
4. Ότι η μουσική στο παραπάνω κατάστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται από τις ισχύουσες Αστυνομικές Διατάξεις και χωρίς να διαταράσσεται η
ησυχία των περιοίκων.
α
5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 80 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 ), καθώς και του αρ. 3
της 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.
1.
2.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων μέχρι
03:00 ώρα, στον ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του Κωνσταντίνου, στο κατάστημά «ΣΝΑΚ –
ΜΠΑΡ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ, “ ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ” » του που βρίσκεται στη ΒΕΡΟΙΑ
και επί της οδού Αγ.Δημητρίου & Αγγέλων 21, με την προϋπόθεση ότι δε θα διαταράσσεται η
ησυχία των περιοίκων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2018.
……………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ
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ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΤΖΗΜΑ – ΤΟΠΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 28-2-2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ

