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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι
Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο
: 2313-313690

Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 27- 03 - 2017
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης : 098 / 2017
ΘΕΜΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών που αφορούν καταβολή για
έκδοση παραβόλου έκδοσης άδειας λειτουργίας µουσικής/µουσικών οργάνων.’’
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27η του µήνα Μαρτίου έτους 2017,
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 7609/23-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών
(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (08)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
κλήθηκαν νόµιµα
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Αβραµίδης Κυριάκος
Αποστολίδου Μαρία
Καρράς Ευστράτιος
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Σουσλόγλου Νικόλαος
Μανωλόπουλος Βασίλης
Γυµνόπουλος Κοσµάς
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Σιδηρόπουλος Σάββας
Ιωαννίδης Εµµανουήλ
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Γρούγιος Ηλίας
Κατζικάς Γεώργιος
Μεζίκης Βασίλειος
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία
Λαϊνάκου Αφροδίτη
Καζαντζίδης Γεώργιος
Αβραµίδης Μωυσής
Γκαλέτσης Αθανάσιος
Μαυρίδου Αναστασία
Νοτάκης Ιωάννης
Τσοµπανοπούλου Μελίσα
Σµήλιος Ηλίας
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
Εµεινίδης Αναστάσιος
Βαλάνος Νικόλαος
Πεχλιβανίδης Νικόλαος
Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
Κεσόγλου Παύλος
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη
Κυριλλίδης Γεώργιος
Λαδάς Παράσχος
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου
95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Μενεµένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία η οποία απουσίαζε και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, η οποία παρέστη.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. Αποστολίδου Μαρία
έθεσε υπόψη των µελών ότι:
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ 13 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), προκειµένου να
επιστραφούν χρηµατικά ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντα, απαιτείται αιτιολογηµένη
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Με το άρθρο 5 της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’)
καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής/µουσικών οργάνων ενώ µε το
άρθρο 3 και άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.∆. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β')
καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εφαρµογής αυτής για τα καταστήµατα υ.ε. τα οποία δύνανται να
κάνουν χρήση µουσικής.
Στον Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230/07.12.2016 τεύχος Α'): Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.» στο άρθρο 29 (Απλούστευση ρυθµίσεων για τη χρήση µουσικής
και χρήση µουσικών οργάνων) παρ.1,2 & 3, ρητά αναφέρεται ότι : « 1. Η χρήση µουσικής ή µουσικών
οργάνων πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας, χωρίς να
απαιτείται έκδοση προηγούµενης άδειας της 3/1995 Αστυνοµικής ∆ιάταξης, η οποία εγκρίθηκε µε την
1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού ∆ηµοσίας Τάξης (Β΄ 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν
θίγονται. 2. Ο ενδιαφερόµενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση µουσικής ή µουσικών οργάνων,
υποχρεούται να συµπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 τη δήλωση χρήσης3. Η χρήση µουσικής
πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995
Αστυνοµικής ∆ιάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς
την προσκόµιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης..».
Στο άρθρο 38 (Μεταβατικές διατάξεις) του ανωτέρω νόµου, στις παρ.1 και παρ.5 αναφέρονται τα εξής :
«1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρµόζεται για τις δραστηριότητες που λειτουργούν µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 30. Οι άδειες λειτουργίας και άδειες
χρήσης µουσικής ή µουσικών οργάνων που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα παραµένουν σε ισχύ. Εάν
µεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας µε βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του
καταστήµατος υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 28 και εφεξής η λειτουργία του
καταστήµατος διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.».

Tο αρµόδιο τµήµα αδειοδοτήσεων Κ.Υ.Ε. σε εφαρµογή των ανωτέρω, χορήγησε στους ενδιαφεροµένους
Άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων.
Στην Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.9/5951/24.02.2017 ‘’ Εφαρµογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) – Κεφάλαιο Ζ΄
«Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και
Κινηµατογράφων» κατά τη µεταβατική περίοδο’’ (Α∆Α:ΩΒΩΥ465ΧΘ7-39Π), στη παρ.Β΄ (Ως προς την
Άδεια µουσικής), ρητά αναφέρεται :
«Σχετικά µε 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
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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 µε το
ακόλουθο
περιεχόµενο:
"Με την παρούσα ο υπογράφων …………., (ή ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ……….., µε έδρα
……….) κάτοικος ………., διατηρώ κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί της οδού …………… µε
την επωνυµία ………… και γνωστοποιώ ότι θα προβώ σε χρήση µουσικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου
29
παρ.
1
του
Ν.
4442/2016"
Στον ενδιαφερόµενο χορηγείται αποδεικτικό υποβολής, στο οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο της
γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση αποστέλλεται από το ∆ήµο στην Αστυνοµία και στην Υγειονοµική
Υπηρεσία της Περιφέρειας.
Εκκρεµείς αιτήσεις εξετάζονται µε βάση τις ισχύουσες πλέον διατάξεις περί γνωστοποίησης.
Στους αιτούντες χορηγείται αποδεικτικό υποβολής µε συνηµµένο αντίγραφο της αίτησης, ενώ
επιστρέφονται παράβολα που έχουν καταβληθεί.
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.».
Υπεβλήθησαν για τον σκοπό αυτόν τρείς αιτήσεις:
1.Η υπ’ αριθ.6705/14-3-2017 αίτηση του κ.ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως νόµιµος εκπρόσωπος της
εταιρίας AΦΟΙ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η Ο.Ε., µε ΑΦΜ 997743090, ζητάει να της επιστραφεί το ποσό των 75,00
ευρώ, που κατέβαλε στο ∆ήµο µας σύµφωνα µε το υπ΄αρ.4454/08-12-2016 ∆ιπλότυπο Είσπραξης και
αφορά παράβολο για την έκδοση άδειας λειτουργίας µουσικής/ µουσικών οργάνων.
2. Η υπ’ αριθ.6605/13-3-2017 αίτηση του κ. NIKOΛΑΪ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε ΑΦΜ 046224572, ζητάει να της
επιστραφεί το ποσό των 75,00 ευρώ, που κατέβαλε στο ∆ήµο µας σύµφωνα µε το υπ΄αρ.4550/08-122016 ∆ιπλότυπο Είσπραξης και αφορά παράβολο για την έκδοση άδειας λειτουργίας µουσικής/
µουσικών οργάνων.
3. Η υπ’ αριθ. 6919/13-3-2017 αίτηση της κας Σ∆ΡΑΒΗΚΛΗ ΕΛΕΝΗΣ, µε ΑΦΜ 035384457, ζητάει να
της επιστραφεί το ποσό των 75,00 ευρώ, που κατέβαλε στο ∆ήµο µας σύµφωνα µε το υπ΄αρ.4523/1212-2016 ∆ιπλότυπο Είσπραξης και αφορά παράβολο για την έκδοση άδειας λειτουργίας µουσικής/
µουσικών οργάνων.

Τα ποσά αυτά oρθώς εισπράχθηκε την 08-12-2016 αλλά, όπως προκύπτει από την ανωτέρω
ερµηνευτική εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.9/5951/24.02.2017 ‘’ Εφαρµογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) –
Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος,
θεάτρων και Κινηµατογράφων» κατά τη µεταβατική περίοδο’’ (Α∆Α:ΩΒΩΥ465ΧΘ7-39Π), στη παρ.Β΄ (Ως
προς την Άδεια µουσικής): «Εκκρεµείς αιτήσεις εξετάζονται µε βάση τις ισχύουσες πλέον διατάξεις
περί γνωστοποίησης. Στους αιτούντες χορηγείται αποδεικτικό υποβολής µε συνηµµένο
αντίγραφο της αίτησης, ενώ επιστρέφονται παράβολα που έχουν καταβληθεί.».
Με βάση τα παραπάνω, εισηγούµαστε την επιστροφή σε καθένα από τους ανωτέρω αιτούντες το
αχρεωστήτως εισπραχθέντος από τον ∆ήµο µας ποσό των 75,00€.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την επιστροφή σε καθένα από τους κατωτέρω αιτούντες το αχρεωστήτως εισπραχθέντος
από τον ∆ήµο µας ποσό των 75,00€ και συγκεκριµένα:
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1)Στον κ.ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας AΦΟΙ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η Ο.Ε.,
µε ΑΦΜ 997743090, το ποσό των 75,00 ευρώ, που κατέβαλε στο ∆ήµο µας σύµφωνα µε το
υπ΄αρ.4454/08-12-2016 ∆ιπλότυπο Είσπραξης και αφορά παράβολο για την έκδοση άδειας
λειτουργίας µουσικής/ µουσικών οργάνων.
2) Στον κ.NIKOΛΑΪ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟ µε ΑΦΜ 046224572, το ποσό των 75,00 ευρώ, που κατέβαλε στο
∆ήµο µας σύµφωνα µε το υπ΄αρ.4550/08-12-2016 ∆ιπλότυπο Είσπραξης και αφορά παράβολο για
την έκδοση άδειας λειτουργίας µουσικής/ µουσικών οργάνων.
3) Στην κ. Σ∆ΡΑΒΗΚΛΗ ΕΛΕΝΗ, µε ΑΦΜ 035384457, το ποσό των 75,00 ευρώ, που κατέβαλε στο
∆ήµο µας σύµφωνα µε το υπ΄αρ.4523/12-12-2016 ∆ιπλότυπο Είσπραξης και αφορά παράβολο για
την έκδοση άδειας λειτουργίας µουσικής/ µουσικών οργάνων.
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 098/2017

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Κουσενίδης Αλέξανδρος

Αµπελόκηποι 28 - 03 - 2017
Ακριβές Απόσπασµα

Η Ειδική Γραµµατέας

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Ο Πρόεδρος

Κουσενίδης Αλέξανδρος
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