
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ  

ΓΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ.: 14379/11-07-2018 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ηο πραθηηθό ηες σπ’ αρηζ. 12/2018 Σαθηηθής σλεδρίαζες ηοσ  

Γεκοηηθού σκβοσιίοσ Καζηορηάς. 

 

ηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα Γεσηέρα 9 Ιοσιίοσ 2018 θαη ψξα 19:00, 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζ. πξση.: 

13985/05-07-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ 

ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ, αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε κε θάζε 

λφκηκν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζηα παξαθάησ 

ζέκαηα:  

................................................................................................................................................................ 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν 41 Γεκνηηθψλ 

πκβνχισλ ήηαλ:  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ : 24 

1.  Σφκνπ Ησάλλεο - Πξφεδξνο Γ.. 

2.  Παπαδεκεηξίνπ Λεσλίδαο - Αληηδήκαξρνο 

 3.  Ληάλνο σθξάηεο - Αληηδήκαξρνο 

 4.  Γακηαλνχ Υξήζηνο - Αληηδήκαξρνο 

5.  ηεξγηφπνπινο Δπάγγεινο - Αληηδήκαξρνο 

6.  Αλησλίνπ Μαιακαηή - Αληηδήκαξρνο 

7.  Εήζεο Λάδαξνο - Αληηδήκαξρνο 

 
8.  Γάγγαο Παλαγηψηεο - Αληηδήκαξρνο 

9.  Φσηηάδεο Νηθφιανο 

10.  Σέξςεο Αζαλάζηνο 

11.  Παπαδφπνπινο Γεψξγηνο 

12.  Μπισλάο Θεφδσξνο 

13.  Βαζηιεηάδεο Γεψξγηνο 

14.  Μπηληάθνο Μηραήι 

15.  ηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

16.  Πεηζάιληθνπ Άλλα 

17.  Μπακπάθνο Γεψξγηνο 

18.  Φνπιηξάο ηπιηαλφο 

19.  Πεηθαλάο Γεψξγηνο 

20.  Σφζθνο Πέηξνο 

21.  Βειιίδεο Βαζίιεηνο 

22.  Βαζηιεηάδεο Νηθφιανο 

23.  Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο 

24.  Υαξακνπνχινπ Βαζηιηθή 

  

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ : 17

1.  Πεηξφπνπινο Γεκήηξηνο 

2.  Κσηνχιαο Γεκήηξηνο 

 3.  Λίηζθαο Γηνλχζηνο 

4.  Καπξήο Γεκήηξηνο 

 5.  αλαιίδεο Γεψξγηνο 

6.  ηνχκπαο Αληψληνο 

7.  Αλησληάδεο Κσλζηαληίλνο 

8.  Υαηδεζπκεσλίδεο Δκκαλνπήι 

9.  Παξραξίδεο Υξήζηνο 

10.  Θενδνζφπνπινο Ηάθσβνο 

11.  Τθαληίδεο Γακηαλφο 

12.  Σζατξίδεο Αιέμαλδξνο 

13.  Μνπηίδεο Γεκήηξηνο 

14.  Ησζεθίδνπ – Παπαδνπνχινπ Άλλα 

15.  Καξαπαηζαθίδεο Νηθφιανο 

 16.  Κνπκπάλε Βαζηιηθή 

 17.  Καξαληθνιφπνπινο Αζαλάζηνο 

 

Απφ ηνπο Πξνέδξνπο θαη Δθπξνζψπνπο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, θιήζεθε ιφγσ 

χπαξμεο ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ Κνηλφηεηά ηεο θαη ήηαλ: 

ΑΠΟΤΑ ε ηζηνβάξε Δπαλζία – Πξφεδξνο Γ. Κ. Καζηνξηάο 

ΠΑΡΧΝ ν Γήκαξρνο Καζηνξηάο Αλέζηεο Αγγειήο. 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Νεξάληδα Καηζηακάθε, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

ΑΔΑ: ΩΜΜΝΩΕΥ-Υ1Μ



 

εκεηψλεηαη φηη απφ ηε ζπλεδξίαζε απνρψξεζαλ κε ηελ άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ: 

 ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Νηθφιανο Βαζηιεηάδεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο 

 ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Βαζίιεηνο Βειιίδεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο εμήο ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο: 

 

ΘΔΜΑ 9
ο
 : «Έγθρηζε Καλοληζκού Λεηηοσργίας κοσζηθής θαη κοσζηθώλ οργάλφλ γηα ηα 

θαηαζηήκαηα σγεηολοκηθού ελδηαθέροληος ηοσ Γήκοσ Καζηορηάς – 

Καηάργεζε ηες σπ’ αρηζ. 365/2012 προγελέζηερες απόθαζες Γεκοηηθού 

σκβοσιίοσ». 

 

Αρηζκός Απόθαζες : 225/18 

 

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ: 

 

Α) Σελ ππ’ αξηζ. 365/12 πξνγελέζηεξε απφθαζε Γ.. κε ζέκα: «Έγκριζη όρων κανονιζηικής 

απόθαζης, ζτεηικά με ηη τορήγηζη άδειας λειηοσργίας μοσζικής–μοσζικών οργάνων και παράηαζη 

ωραρίοσ μοσζικής–μοσζικών οργάνων ζε καηαζηήμαηα Υγειονομικού Ενδιαθέρονηος». 
 

Β) Σελ απφ 22-06-2018 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Σνπξηζκνχ–Αζιεηηζκνχ–Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο–

Παξαδνζηαθψλ Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ θ. Λάδαξνπ Εήζε αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

ζρεδίνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ γηα ηα θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

«Έχοντας υπόψη: 
Τη ςχετική νομοθεςία αναφορικά με την λειτουργία μουςικήσ και μουςικών οργάνων για τα 
καταςτήματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ του Δήμου Καςτοριάσ και ςυγκεκριμζνα τισ 
διατάξεισ: 
1. Των άρθρων 75, 79, 80 & 285 του Δημοτικοφ και Κοινοτικοφ Κώδικα (Ν.3463/2006) 
2. Των αρ. 28, 29, 34 & 35 Ν.4442/2016 
3. Των αρ.7, 14 & 15 τησ ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017 
4. Τησ υπ' αριθ. 9/5951/24.02.2017 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 
5. Τησ Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/21.06.2017 Υγειονομικήσ Διάταξησ 
6. Τησ ΥΔ/3010/1985 Υγειονομικήσ Διάταξησ 
7. Τησ υπ’ αριθ. 3/1996 Αςτυνομικήσ Διάταξησ 
8. Τησ υπ’ αριθ. 501/2000 Γνωμοδότηςησ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ 
9. Του Π.Δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίασ καταςτημάτων πωλήςεωσ 

οινοπνευματωδών ποτών και κζντρων διαςκζδαςησ» όπωσ ζχει τροποποιηθεί και 
ςυμπληρωθεί μζχρι ςήμερα. 

10. Των υπ’ αριθ. 36875/2013 και 19819/2014 εγγράφων του ΥΠΕΣΔΔΑ 
11. Των αρ. 73 & 83 του Ν.3852/2010 
12. Του άρθρου 6 του Ν.2690/1999 

Εισηγούμαι: 
Α.- Την ζγκριςη του Σχεδίου Κανονιςμοφ Λειτουργίασ μουςικήσ και μουςικών οργάνων για τα 

καταςτήματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ του Δήμου Καςτοριάσ όπωσ αυτόσ αναφζρεται 
ςτο παράρτημα που ςυνοδεφει την παροφςα ειςήγηςη. 

ΑΔΑ: ΩΜΜΝΩΕΥ-Υ1Μ



 

Β.-Την Κατάργηςη τησ αριθ. 365/2012 προγενζςτερησ ςχετικήσ απόφαςησ Δ.Σ. Καςτοριάσ, με 
θζμα: «Ζγκριςη όρων κανονιςτικήσ απόφαςησ, ςχετικά με τη χορήγηςη άδειασ λειτουργίασ 
μουςικήσ – μουςικών οργάνων και παράταςη ωραρίου μουςικήσ – μουςικών οργάνων ςε 
καταςτήματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ», λόγω μη εναρμόνιςήσ τησ με την ιςχφουςα 
νομοθεςία». 

 

Γ) Σελ ππ’ αξηζ. 27/2018 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο κε ζέκα: «Ειζήγηζη προς ηο 

Δημοηικό Σσμβούλιο για ηην έγκριζη ζτεδίοσ Κανονιζμού Λειηοσργίας μοσζικής και μοσζικών 

οργάνων για ηα καηαζηήμαηα σγειονομικού ενδιαθέρονηος ηοσ Δήμοσ Καζηοριάς – Καηάργηζη ηης 

αριθ. 365/2012 προγενέζηερης απόθαζης Δημοηικού Σσμβοσλίοσ», ε νπνία γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ γηα ηα 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ, ην γεγνλφο 

φηη δελ ππνβιήζεθε θακία παξαηήξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο πνπ 

πξνεγήζεθε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη φια ηα αλσηέξσ 

 
αποθαζίδεη   θαηά   πιεηουεθία  

 

 

Α) Καηαξγεί ηελ ππ’ αξηζ. 365/12 πξνγελέζηεξε απφθαζε ηνπ Γ.. κε ζέκα: «Έγθξηζε φξσλ 

θαλνληζηηθήο απφθαζεο, ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο – κνπζηθψλ 

νξγάλσλ θαη παξάηαζε σξαξίνπ κνπζηθήο – κνπζηθψλ νξγάλσλ ζε θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο» ιφγσ κε ελαξκφληζήο ηεο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

Β) Δγθξίλεη Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ γηα ηα θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, φπσο αθξηβψο θαίλεηαη ζην παξάξηεκα πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα απφθαζε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 

Γίλεηαη κλεία φηη θαηά ηε ιήςε ηεο παξνχζαο απφθαζεο ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Γεψξγηνο 

Πεηθαλάο δήισζε «ΠΑΡΩΝ». 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ : 225/18 

 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη, φπσο αθνινπζεί:  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

Ιφάλλες Σόκοσ 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

Ν. Καηζηακάθε 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

Λ.Παπαδεκεηξίνπ, .Ληάλνο, Υ.Γακηαλνχ, 

Δ.ηεξγηφπνπινο, Μ.Αλησλίνπ, Λ.Εήζεο, Π.Γάγγαο, 

Ν.Φσηηάδεο, Α.Σέξςεο, Γ.Παπαδφπνπινο, 

Θ.Μπισλάο, Γ.Βαζηιεηάδεο, Μ.Μπηληάθνο, 

Γ.ηπιηάδεο, Ά.Πεηζάιληθνπ, Γ.Μπακπάθνο, 

.Φνπιηξάο, Γ.Πεηθαλάο, Π.Σφζθνο, Α.Αζαλαζίνπ, 

Β.Υαξακνπνχινπ. 

 

ΑΔΑ: ΩΜΜΝΩΕΥ-Υ1Μ



 

 

 

 
 

 

  

 

Κανονιζμός Λειηοσργίας 

μοσζικής και μοσζικών οργάνων 

για ηα καηαζηήμαηα σγειονομικού ενδιαθέρονηος 

ηοσ Δήμοσ Καζηοριάς 

 

 

 

Π ε ρ η ε τ ό κ ε λ α  

 

Άρζρο 1:     θνπφο Έθδνζεο Καλνληζκνχ  

Άρζρο 2:     Ννκηθφ Πιαίζην  

Άρζρο 3:     Αξκνδηφηεηα  

Άρζρο 4:     Γλσζηνπνίεζε ρξήζεο κνπζηθήο & ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ  

                  –  Καηάξγεζε άδεηαο.  

Άρζρο 5:     Παξάβνιν  

Άρζρο 6:     Δπηρεηξήζεηο πνπ δχλαληαη λα θάλνπλ ρξήζε κνπζηθήο:  

                  –  Κέληξν Γηαζθέδαζεο  

                  –  Λνηπέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πν ηψλ  

Άρζρο 7:    Υξήζε ξαδηνθψλνπ, ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ, Ζ/Τ ή laptop γηα κεηάδνζε  

                 κνπζηθήο  

Άρζρο 8:    Ωξάξην ιεηηνπξγίαο - Ζρνξχπαλζε  

Άρζρο 9:    Παξάηαζε σξαξίνπ κνπζηθήο - Υξνληθή δηάξθεηα ηζρχο  

Άρζρο 10:  Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα  

Άρζρο 11:  Γηαηήξεζε αδεηψλ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο  

Άρζρο 12:  Δηδηθή Πξφβιεςε  

Άρζρο 13:  Κπξψζεηο  

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΜΜΝΩΕΥ-Υ1Μ



 

Α ΡΘ ΡΟ  1
ο
 

ΚΟ ΠΟ  Δ ΚΓΟ Η  ΚΑΝ ΟΝ Ι ΜΟΤ  

θνπφο ηεο έθδνζεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη πεξηνξηζκψλ, πνπ ζα 

θαζνξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο & αλάθιεζεο ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο - 

Μνπζηθψλ Οξγάλσλ θαζψο επίζεο θαη ηελ παξάηαζε απηήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο 

ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ ∆ήκνπ Καζηνξηάο απφ ηελ 

ερνξχπαλζε, κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. 
 

Α ΡΘ ΡΟ  2
ο  

Ν Ο ΜΙ ΚΟ ΠΛ ΑΙ ΙΟ  

Γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ιήθζεθαλ ππφςε νη δηαηάμεηο: 

1. Σσλ άξζξσλ 75, 79, 80 & 285 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν.3463/2006) 

2. Σσλ αξ. 28, 29, 34 & 35 Ν.4442/2016 

3. Σσλ αξ.7, 14 & 15 ηεο ΚΤΑ νηθ. 16228/17.05.2017 

4. Σεο ππ' αξηζ. 9/5951/24.02.2017 εγθ. ΤΠ.Δ. 

5. Σεο Τ1γ/Γ.Π./νηθ. 47829/21.06.2017 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο 

6. Σεο ΤΓ/3010/1985 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο 

7. Σεο ππ’ αξηζ. 3/1996 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο 

8. Σεο ππ’ αξηζ. 501/2000 Γλσκνδφηεζεο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 

9. Σνπ Π.Γ. 180/1979 «Πεξί ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πσιήζεσο νηλνπλεπκαησδψλ 

πνηψλ θαη θέληξσλ δηαζθέδαζεο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κέρξη ζήκεξα. 

10. Σσλ ππ’ αξηζ. 36875/2013 θαη 19819/2014 εγγξάθσλ ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 

11. Σσλ αξ. 73 & 83 ηνπ Ν.3852/2010 

12. Σνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.2690/1999 

 

Α ΡΘ ΡΟ  3
ο
 

Α ΡΜΟ ΓΙΟ ΣΗΣ Α  

χκθσλα κε ηνλ ΚΓΚ (Ν.3463/2006) νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο εθδίδνληαο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο: "πξνζδηνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε 

θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ρξήζεηο γεο, ηηο ηδηαίηεξεο 

ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ απφ ηελ ερνξχπαλζε" (αξ.79 παξ.1 πεξ. γ). Ο 

πξνζδηνξηζκφο, ησλ φξσλ θαη ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζηα θαηαζηήκαηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ πφιε, γίλεηαη ζην πιαίζην ησλ πγεηνλνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο δηνίθεζεο 

(αξ.75 παξΗγ9 ηνπ ΚΓΚ). 

Πξηλ ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εηζεγείηαη 

ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην ζρέδην θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Κ.Γ.Κ. (άξζξν 

73 παξ.1B v) ηνπ Ν.3852/2010). 
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Γ ΝΧ ΣΟΠΟ ΙΗ Η Υ ΡΗ Η  ΜΟ Τ Ι ΚΗ  &  Υ ΡΗΗ  ΜΟ Τ Ι ΚΧΝ  

Ο ΡΓ ΑΝ Χ Ν  

–  ΚΑΣ Α ΡΓΗ Η  ΑΓΔ Ι Α  

Ζ ρξήζε κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ πξαγκαηνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη έθδνζε πξνεγνχκελεο άδεηαο ηεο 3/1996 Αζηπλνκηθήο 

Γηάηαμεο (Ν.4442/2016 αξ.29 παξ. 1). 

Ωο εθ ηνχηνπ ε ρνξεγεζείζα απφ ην Γήκν άδεηα ρξήζεο κνπζηθήο - κνπζηθψλ νξγάλσλ 

θαηαξγείηαη. 

ΑΔΑ: ΩΜΜΝΩΕΥ-Υ1Μ



 

Ο ελδηαθεξφκελνο, εθφζνλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε ρξήζε κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ, 

ππνρξενχηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηε γλσζηνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηε δήισζε ρξήζεο (άξζξν 29 

παξ.2 Ν.4442/16), σζηφζν ν θάζε ελδηαθεξφκελνο αθνχ γλσζηνπνηήζεη ηε ρξήζε κνπζηθήο, 

νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ηεξεί ηνπο φξνπο ρξήζεο κνπζηθήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία (έληαζε κνπζηθήο, σξάξην κνπζηθήο θ.ιπ.). 

Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο ρξήζε κνπζηθήο, κε πξνζδηνξηζκφ ηεο κέγηζηεο Α-ερνζηάζκεο, ηνπ ρψξνπ 

θ.η.ι. γίλεηαη ζε εηδηθφ πεδίν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο επηζπκεί ρξήζε κνπζηθήο ζε ππαίζξην ρψξν (εθφζνλ ν 

ρψξνο απηφο είηε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή ηεο γλσζηνπνίεζεο είηε 

έρεη παξαρσξεζεί λφκηκα απφ ηνλ Γήκν πξνο εθκεηάιιεπζε) ζα δηαζέηεη θαη ζα δηαηεξεί ζην ρψξν 

ηνπ θαηαζηήκαηνο ηερληθή έθζεζε αξκφδηνπ κεραληθνχ κε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα ερνκφλσζεο θαη 

αθνπζηηθήο ή άιινπ επηζηήκνλα ζρεηηθήο εηδηθφηεηαο, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη κε ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα κε ηε ζέζε θαη ηε θνξά ησλ ερείσλ. Ζ ηερληθή έθζεζε ζα ηεθκεξηψλεη φηη ε ηζρχο ησλ 

ερείσλ, ε ζέζε, ε απφζηαζε απφ θαηνηθίεο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ κέηξα ερνπξνζηαζίαο πνπ έρνπλ 

ιεθζεί κε κεγίζηε Α-ερνζηάζκε 80db δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηα ζεκεία πξνζηαζίαο 

(παξ.2 αξ.7 ΚΤΑ νηθ. 16228/17.05.2017 & αξ.14 ηεο 1γ/Γ.Π/νηθ.47829/21.06.2017). 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία ζα αθνινπζείηαη γηα ηα ΚΤΔ εληφο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
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Π Α ΡΑ ΒΟΛΟ  

Γηα ηε γλσζηνπνίεζε ρξήζεο κνπζηθήο δελ απαηηείηαη πξφζζεην παξάβνιν, θαζψο απηή ζα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.4442/16. (άξζξν 35 παξ.2 

Ν.4442/16). 
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ΔΠ Ι ΥΔΙ ΡΗ Δ Ι  ΠΟ Τ  ΓΤ Ν Α ΝΣ ΑΙ  ΝΑ  ΚΑ ΝΟ Τ Ν Υ ΡΗ Η  ΜΟ Τ Ι ΚΗ  

– Κέληρο Γηαζθέδαζες 

Ωο θέληξν δηαζθέδαζεο λνείηαη ν ζηεγαζκέλνο ή ππαίζξηνο ρψξνο ζπγθεληξψζεσο ηνπ θνηλνχ γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε θαιιηηερληθνχ θπξίσο κνπζηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε κεγίζηε επηηξεπφκελε Α-

ερνζηάζκε 100db, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή θαγεηψλ ή θαη πνηψλ (φπσο αλαθέξνληαη ζηηο 

ππνθαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο). 

Γελ ζεσξνχληαη θέληξα δηαζθέδαζεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηηο νπνίεο γίλεηαη ρξήζε 

κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ ή ζηεξενθσληθνχ ζπγθξνηήκαηνο κηθξήο ηζρχνο, κε κεγίζηε Α-

ερνζηάζκε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο 80db (άξζξν 14 παξ.4 Τγ. Γηάηαμε 

Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/21.06.2017). 

– Λοηπές επητεηρήζεης ηροθίκφλ θαη ποηώλ 

Λνηπέο επηρεηξήζεηο είλαη νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, (ινηπά θαηαζηήκαηα) πνπ θάλνπλ 

ρξήζε κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ κε κεγίζηε επηηξεπφκελε Α-ερνζηάζκε κέρξη 80db. 

Δμαηξνχληαη ηα θέληξα δηαζθέδαζεο θαη ε ππνθαηεγνξία επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε θηλεηνχο ή πξνζσξηλνχο ρψξνπο, ηα πεξίπηεξα θαη ηα θπιηθεία ρσξίο 

θαζήκελνπο πειάηεο (άξ. 14 παξ.4 Τγ. Γηάηαμε Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/21.06.2017). 

Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε κνπζηθήο δχλαηαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηε 

γλσζηνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.4442/16 ηε δήισζε ρξήζεο (άξζξν 29 παξ.2 Ν.4442/16). 
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Υ ΡΗ Η  ΡΑΓ ΙΟΦΧ Ν ΟΤ ,  ΣΗ ΛΔΟΠΣ Ι ΚΧΝ  ΚΑ Ν ΑΛΙ ΧΝ ,  Η/ Τ  ΄ Η  L A PTO P 

Γ ΙΑ  ΜΔΣ ΑΓΟ Η  ΜΟ Τ Ι ΚΗ   

Λακβάλνληαο ππ' φςε ηα ππ' αξηζ. 36875/2013 θαη 19819/2104 έγγξαθα ηνπ ΤΠΔΓΓΑ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην αξ. 3 παξ.1 Αζη. Γηάηαμε 3/96, δελ απαηηείηαη γηα κεηάδνζε κνπζηθήο απφ 

ΑΔΑ: ΩΜΜΝΩΕΥ-Υ1Μ



 

ξαδηφθσλν ή ηειεφξαζε, είηε απφ ζπζθεπέο, είηε δηαδηθηπαθφ, είηε θαζνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν 

(π.ρ. κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ) άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ. 

Όπνπ ζηα αλσηέξσ αλαθέξεηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο λνείηαη πιένλ ε ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο, 

πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο γλσζηνπνίεζεο. 
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Χ ΡΑ ΡΙ Ο  ΛΔ ΙΣΟ ΤΡΓ Ι Α  -  Η ΥΟ ΡΤΠΑ Ν Η  

χκθσλα κε ηελ Α.Γ. 3/96(1023/2/37-ηα/08.01.1996 ΦΔΚ 15/96 ηεχρνο Β' Μέηξα γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο θνηλήο εζπρίαο) ε άδεηα κνπζηθήο ρνξεγείηαη κέρξη ηελ 22:00 ψξα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ηελ 

23:00 ψξα ηε ζεξηλή θαη κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, αλάινγα 

κε ην είδνο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ηε ζέζε ηνπ θέληξνπ ζε ζρέζε κε ηνπο γχξσ θαηνηθεκέλνπο 

ρψξνπο: 

α) Γηα ηε τεηκερηλή περίοδο θαη απφ ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ έσο ηελ 31

ε
 Μαξηίνπ κέρξη ηηο 02:00 ηεο 

επνκέλεο εκέξαο, θαη’ αλψηαην φξην. 

β) Γηα ηε ζερηλή περίοδο θαη απφ ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ έσο ηελ 30

ε
 επηεκβξίνπ κέρξη ηηο 03:00, ηεο 

επνκέλεο εκέξαο, θαη’ αλψηαην φξην, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ησλ 

πεξηνίθσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε έληαζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα είλαη ρακειή, αλάινγα κε ην ρψξν, 

ψζηε λα δεκηνπξγείηαη επράξηζηε αηκφζθαηξα ζην θαηάζηεκα. Καηά ηηο ψξεο ηεο κεζεκβξηλήο θαη 

λπθηεξηλήο εζπρίαο απαγνξεχνληαη: ε ιεηηνπξγία θάζε κνπζηθνχ νξγάλνπ ή ζπζθεπήο ξαδηνθψλνπ, 

καγλεηνθψλνπ ή ηειεφξαζεο ζε πςειή έληαζε, νη θσλαζθίεο, νη ζνξπβψδεηο ρνξνί, θάζε άιιε 

ζνξπβψδεο εθδήισζε ζε θαηνηθίεο ή άιινπο ηδησηηθνχο ρψξνπο, ηα ηξαγνχδηα, νη θσλαζθίεο, ε 

ρξήζε κνπζηθψλ νξγάλσλ, ε ιεηηνπξγία ξαδηνθψλσλ, καγλεηνθψλσλ θαη ηειενξάζεσλ ζηνπο 

δξφκνπο, πιαηείεο θαη δεκφζηνπο γεληθά ρψξνπο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη κέζα ζηα 

νρήκαηα κεηαθνξάο ηνπ θνηλνχ. 

Οη ψξεο ηεο κεζεκβξηλήο θαη λπθηεξηλήο εζπρίαο θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

α. Καηά ηε ζερηλή περίοδο απφ ηηο 15:00 σο ηηο 17:30 θαη απφ ηηο 23:00 έσο ηηο 07:00. 

β. Καηά ηε τεηκερηλή περίοδο απφ ηηο 15:30 έσο ηηο 17:30 θαη απφ ηηο 22:00 έσο ηηο 07:30. 

Ωο ζεξηλή πεξίνδνο, ινγίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ έσο ηελ 30

ε
 επηεκβξίνπ 

θαη σο ρεηκεξηλή ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ έσο ηελ 31

ε
 Μαξηίνπ. 

Ο Γήκνο Καζηνξηάο ζα εμεηάδεη απηνηειψο ην δήηεκα ηεο αλάθιεζεο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο 

κνπζηθψλ νξγάλσλ ή ηνπιάρηζηνλ ησλ αδεηψλ παξάηαζεο κνπζηθήο, δηφηη ην κέηξν απηφ δελ 

επεξεάδεη ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΤΔ νχηε επηθέξεη δπζκελείο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο 

ζηνπο επηρεηξεκαηίεο. Δπίζεο, ζα ζπλεθηηκάηαη ε κε ηήξεζε ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο θαηά ηε 

δηαδηθαζία επαλέθδνζεο αδεηψλ κνπζηθήο θαη παξάηαζεο σξαξίνπ κνπζηθήο, δηφηη εθηφο απφ ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, πξέπεη λα ειέγρεηαη ε πξφθιεζε ηεο ερνξχπαλζεο. 

Όηαλ δηαπηζηψλεηαη ε πξφθιεζε ερνξχπαλζεο, παξαβηάδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ησλ 

αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ θαη νη άδεηεο κνπζηθήο ή/θαη παξάηαζεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ 

θαη πθίζηαηαη δπλαηφηεηα αλάθιεζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ αλάθιεζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. 
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Π Α ΡΑ ΣΑ Η  Χ ΡΑΡΙ Ο Τ  ΜΟΤ Ι ΚΗ  -  Υ ΡΟ Ν Ι ΚΗ  ΓΙ Α ΡΚΔ Ι Α ΙΥ Τ   

Δπηηξέπεηαη ε παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ ∆.Κ.Κ. πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζε φιεο ηηο ∆εκνηηθέο θαη 

Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ ∆ήκνπ Καζηνξηάο, πέξαλ ησλ λνκίκσλ επηηξεπηψλ σξαξίσλ, χζηεξα απφ 

αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ππφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ή ηεο 

∆εκνηηθήο Κνηλφηεηαο. 

Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηα Εσήο ή ε ∆εκνηηθή Κνηλφηεηα, γηα ηα θαηαζηήκαηα ζηα φξηά ηεο, κεηά ηελ 

ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, εμεηάδεη: 

ΑΔΑ: ΩΜΜΝΩΕΥ-Υ1Μ



 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Γήκνπ, 

 ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα ηνπ 

αηηνχληνο (π.ρ. ακηγνχο νηθηζηηθήο ή κε πεξηνρήο, ππθλνθαηνηθεκέλεο ή κε, απνκνλσκέλν ή κε 

θ.ι.π), 

 ην είδνο θαη ηε κνξθή ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο (π.ρ. θιεηζηφ ή αλνηρηφ, κε ή ρσξίο ερεία, 

κε κεραληθά κέζα θαη κνπζηθά φξγαλα κε ερεία θ.ι.π), 

 φπσο θαη ην αλ θαη θαηά πφζν ν ππεχζπλνο ηνπ θαηαζηήκαηνο απηνχ έρεη δψζεη ζην παξειζφλ κε 

ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηνπ δξάζε, δηθαηψκαηα δηακαξηπξηψλ ησλ πεξηνίθσλ, 

παξαβάζεσλ, κελχζεσλ δηαηάξαμεο θνηλήο εζπρίαο θιπ. 

Καηφπηλ ηνχηνπ, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηα Εσήο (άξζξν 73 παξ.1Α Ν.3852/2010) ή ε ∆εκνηηθή 

Κνηλφηεηα (παξ.1 άξζξν 83 Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/2010 ηεχρνο Α'), ρνξεγεί ή απνξξίπηεη ηελ 

αίηεζε παξάηαζεο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο, ε 

νπνία θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο παξάηαζεο, ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ & 

Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, αίηεζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο κνπζηθήο - 

κνπζηθψλ νξγάλσλ ζπλνδεπφκελε απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηνπ 

απνδεηθηηθνχ ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ ή ηεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. 

Αηηήζεηο παξαιακβάλνληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Η τορήγεζε ηες άδεηας παράηαζεςφραρίοσ ηες κοσζηθής ζα είλαη ηρηεηούς δηάρθεηας. 

Ζ θαηά ηα αλσηέξσ ρνξεγνχκελε άδεηα ηζρχεη ππφ ηνλ φξν ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην έληππν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο - κνπζηθψλ 

νξγάλσλ. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ φξσλ ηεο ρνξεγνχκελεο άδεηαο επηβάιινληαη νη θπξψζεηο 

πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 

Α ΡΘ ΡΟ  1 0
ο
 

ΓΗ ΜΟΣΙ ΚΗ ΔΝ ΗΜΔ ΡΟΣΗ ΣΑ  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο παξάηαζεο κνπζηθήο είλαη ε κε χπαξμε, εηο 

βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο απηνχο, κε εμαίξεζε ηηο 

πεξηπηψζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαηαβνιήο απηψλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία (αξ. 285 ηνπ ΚΓΚ). 

 

Α ΡΘ ΡΟ  1 1
ο
 

Γ ΙΑ ΣΗ ΡΗ Η ΑΓ ΔΙ Χ Ν ΠΔ ΡΙ  ΠΝΔ ΤΜΑ ΣΙ ΚΗ  ΙΓΙ Ο ΚΣΗ Ι Α  

Τπνρξεψζεηο ή άδεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηε λνκνζεζία πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ ζίγνληαη & 

δελ απνηεινχλ απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ ή πεξηερφκελν ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο ρξήζεο 

κνπζηθήο νχηε ηεο άδεηαο ηεο παξάηαζεο απηήο (παξ.4αξ.7 ΚΤΑ νηθ. 16228/17.05.2017). 

Ζ άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο κνπζηθήο παξέρεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ Οξγαληζκφ 

πιινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δεκηνπξγψλ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα 

ζηε ρψξα καο κε άδεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ε πξνκήζεηα ηεο νπνίαο είλαη απνθιεηζηηθή 

επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ηεο ρξήζεο κνπζηθήο & νπδεκία αλάκημε κε ηελ άδεηα απηή έρεη ν 

Γήκνο Καζηνξηάο. 

 

Α ΡΘ ΡΟ  1 2
ο
 

Δ ΙΓΙ ΚΗ Π ΡΟΒΛΔΦ Η  

Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο ηζρχνπλ θαη γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ άξζξνπ 80 Κ.Γ.Κ. θαη γηα ηηο ινηπέο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο. 
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Λφγσ εζηκηθνχ δηθαίνπ ζηηο ηνπηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη εζληθέο ενξηέο, ζηηο εθδειψζεηο ηνπηθψλ 

πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ ή ζε γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θαζηεξσκέλα πιένλ ενξηαζηηθά 

ηειεηνπξγηθά (π.ρ. γάκνη θιπ) επηηξέπεηαη ε ρξήζε κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ κέρξη ηηο 

03:00, αξθεί ε ερνζηάζκε ηνπο λα κελππεξβαίλεη ηα 80db θαη λα κε δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ησλ 

πεξίνηθσλ. 

 

Α ΡΘ ΡΟ  1 3
ο
 

ΚΤ ΡΧ Δ Ι   

ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ρνξεγνχκελεο απφ ηνλ Γήκν Καζηνξηάο 

άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ κνπζηθήο: 

- Πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο Τ.Δ. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 10 - 

60εκεξψλ ζηηο 3 δηαπηζησκέλεο παξαβάζεηο απφ αξκφδηεο ειεγθηηθέο Αξρέο (απφθαζε 

Γεκάξρνπ) θαζψο θαη ηελ αθαίξεζε ηεο άδεηαο παξάηαζεο κνπζηθήο - κνπζηθψλ νξγάλσλ θαηά 

ρξνληθφ φξην ηνπ ελφο κελφο θαη επηβνιή πξνζηίκνπ 100€. 

- ε πεξίπησζε ππνηξνπήο (ζηηο επφκελεο 3 δηαπηζησκέλεο παξαβάζεηο εληφο ηνπ έηνπο) 

δηπιαζηάδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ εκεξψλ ηεο πξνζσξηλήο αθαίξεζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο 

ηνπ θαηαζηήκαηνο Τ.Δ. θαζψο θαη ηεο άδεηαο παξάηαζεο κνπζηθήο - κνπζηθψλ νξγάλσλ γηα 

ρξνληθφ φξην ελφο έηνπο θαη πξφζηηκν 200€. 

- ε πεξίπησζε ππνηξνπήο (7
ε
 παξάβαζε εληφο ηνπ έηνπο) γίλεηαη αλάθιεζε ηεο άδεηαο παξάηαζεο 

κνπζηθήο - κνπζηθψλ νξγάλσλ κέρξη ηελ ιήμε ηεο ηζρχο ηεο. 

- Βεβαίσζε παξάβαζεο γηα ιεηηνπξγία κνπζηθψλ νξγάλσλ πέξαλ ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ 

νξίνπ έληαζεο (κέγηζηε ερνζηάζκε 80db γηα ηα θαηαζηήκαηα ησλ άξζξσλ 37, 38, 39 θαη 40 ηεο 

ΑΗΒ/8577/1983 πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο θαη 100db γηα ηα θέληξα δηαζθέδαζεο), πξφζηηκν 50€ γηα 

ηα θαηαζηήκαηα κέρξη 80db θαη 100€ γηα ηα θαηαζηήκαηα κέρξη 100db. 

- Βεβαίσζε παξάβαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο θαηερφκελεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο - κνπζηθψλ 

νξγάλσλ (π.ρ. ηνπνζέηεζε ερείσλ εμσηεξηθά, ιεηηνπξγία κε αλνηθηά παξάζπξα θιπ), πξφζηηκν 

πνζνχ 50€. 

- Βεβαίσζε παξάβαζεο γηα φριεζε πεξηνίθσλ, πξφζηηκν πνζνχ 100€. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ∆ήκνπ πξφθεηηαη λα πξνβνχλ ζε θάπνηα απφ 

ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο, ππνρξεσηηθά ζα θαιείηαη κε γξαπηή πξφζθιεζε ηεο αληίζηνηρεο 

ππεξεζίαο ν επηρεηξεκαηίαο – ππεχζπλνο ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα λα εθθξάζεη πξνθνξηθά ή θαη 

γξαπηά ηηο απφςεηο θαη ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ (δηθαίσκα αθξφαζεο ηνπ πνιίηε) ελψπηνλ ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ∆ήκνπ, πξνηνχ ιεθζεί ε νπνηαδήπνηε απφθαζε. Ζ πξφζθιεζε απηή ζα 

γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε απνδεηθηηθφ επίδνζεο. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΜΜΝΩΕΥ-Υ1Μ
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