ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 08/ 2017 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 31/ 2017.
Περίληψη
Έγκριση χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου
λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής
ισχύος στην Αλεξάνδρα Κοτανίδου για το κατάστημα της
στην οδό Προς Νοσοκομείο στην Βέροια.
Σήμερα στις 03-05-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε Τακτική
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 28-04-2017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα
5 μέλη.
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Παρόντες
Θεόφιλος Κορωνάς
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Γεώργιος Γουλτίδης
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Απόντες
Ιορδάνης Κυρατλίδης
Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Σοφιανίδης
Ηλίας Τσιφλίδης

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 14-03-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου
Οικονομικών κ. Στυλιανού Ασλάνογλου 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.»
Με την από 13-3-2017 αίτησή της η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ του Βασιλείου
ζήτησε άδεια για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων
μέχρι την 03:00 ώρα, για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ με την επωνυμία «ΣΤΑΣΗ»
που λειτουργεί στη Βέροια και στην οδό ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Για το σκοπό αυτό
συνυπέβαλε τα εξής δικαιολογητικά:
a) Φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης γνωστοποίησης για χρήση
μουσικής στο κατάστημά της και,
b) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δήμο.

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 σύμφωνα με το
υπ’ αρ. πρωτ. 1020/19362/3-β/16-8-2016 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Βεροίας,
στις 16-7-2016 και ώρα 16:30 βεβαιώθηκε παράβαση εις βάρος της ενδιαφερομένης για
παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων, με
την λειτουργία μουσικής έχοντας τοποθετημένα ηχεία στον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο του
καταστήματος.
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει για
την έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής μουσικών οργάνων μέχρι την 03:00 ώρα στην αιτούσα για το εν λόγω κατάστημά της.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Με την νέα νομοθεσία «…. για την άδεια μουσικής και μέχρι την έκδοση της
ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4442/2016 με την οποία θα
ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία της γνωστοποίησης, εφαρμόζονται τα ακόλουθα
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 5 αυτού:
Στις περιπτώσεις πρόθεσης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων κατόπιν λήξης της
υφιστάμενης αδείας ή χρήσης μουσικής για πρώτη φορά, υποβάλλεται στην αρμόδια
υπηρεσία του δήμου απλή γνωστοποίηση.
Σημειώνεται, ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα πρέπει να ενημερώνει τον
ενδιαφερόμενο ότι, εφόσον το κατάστημα κάνει χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο,
οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου
μηχανικού, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η
θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχει λάβει όλα τα
απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80db να μη δημιουργούνται
προβλήματα στα σημεία προστασίας.
Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται αποδεικτικό υποβολής, στο οποίο επισυνάπτεται
αντίγραφο της γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση αποστέλλεται από το Δήμο στην
Αστυνομία και στην Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας.
Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται, δυνάμει
των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια
όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού
υποβολής γνωστοποίησης (για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να
απαιτείται η καταβολή παραβόλου….».
Η κα Αλεξάνδρα Κοτανίδου παρευρίσκεται σήμερα στην συνεδρίαση, διαθέτει
Αποδεικτικό Υποβολής γνωστοποίηση Δήλωσης Γνωστοποίησης για χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων και ζητάει άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής.
Επίσης σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1020/19362/3-β/16-8-2016 έγγραφο του
Αστυνομικού Τμήματος Βεροίας, στις 16-7-2016 και ώρα 16:30 βεβαιώθηκε παράβαση
εις βάρος της ενδιαφερομένης για παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της αδείας
λειτουργίας μουσικών οργάνων, με την λειτουργία μουσικής έχοντας τοποθετημένα ηχεία
στον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο του καταστήματος. Θέλω να σας ρωτήσω την Κα Κοτανίδου
αν διαθέτετε τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, συνοδευόμενη από τοπογραφικό
διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων, εφόσον το
κατάστημα της θα κάνει χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο.
Α. Κοτανίδου: Έχω μαζί μου αντίγραφο μελέτης ηχομόνωσης εξωτερικών χώρων την
οποία και καταθέτω στην επιτροπή.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε να εγκρίνει η επιτροπή την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου
λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων μέχρι την 03.00 π. μ. ώρα.
Μέλη: Ναι (ομόφωνα).
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 14-03-2017 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών, κ.
Στυλιανού Ασλάνογλου.
2. Την με αριθ. πρωτ. 8678/13-03-2017 αίτηση της Αλεξάνδρας Κοτανίδου του
Βασιλείου, με την οποία ζητά τη χορήγηση άδειας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας
μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος, για το κατάστημά της Επιχείρηση
Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Διάθεσης Πλήρους Γεύματος που βρίσκεται στην οδό
Προς Νοσοκομείο στη Βέροια.
3. Το αριθ. πρωτ.7941/09-03-2017 αποδεικτικό υποβολής Δήλωσης γνωστοποίησης
για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων.
4. Ότι η μουσική στο παραπάνω κατάστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες Υγειονομικές, Αστυνομικές και άλλες
σχετικές Διατάξεις και χωρίς να διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ230Α΄), της Εγκυκλίου 9
ΥΠΕΣ 5951/24-2-2017 καθώς και τις διατάξεις της 3/1996 (ΦΕΚ15Β΄) Αστυνομικής
Διάταξης, «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας όπως ισχύει».
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή/και
μουσικών οργάνων μέχρι την 03.00 π. μ. ώρα, με την προϋπόθεση ότι δε θα
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων, στηv Αλεξάνδρα Κοτανίδου του Βασιλείου, για
το κατάστημά της Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Διάθεσης Πλήρους
Γεύματος που βρίσκεται στην οδό Προς Νοσοκομείο στη Βέροια.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις των παραπάνω
διατάξεων θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 2017.
..........................................................…………………….…………………………………
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Θεόφιλος Κορωνάς

Τα μέλη
Δημήτριος Τραπεζανλής
Θεόδωρος Τέτος
Στέργιος Διαμάντης
Γεώργιος Γουλτίδης
Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 15-05-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

