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Α∆Α: ΒΛ4ΩΩΛΤ-9Ω4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 11-26/6/2013 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, που
περιλαµβάνει την αριθµ. 11/173/2013 απόφασή του.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ν.Λιόλιος
Α.Παπακωνσταντίνου

ΠΑΡΟΝΤΑ
Α.Ζαΐµης
Ι.Μπονόβας
Γ.Γουρνάς
Β.Καρατράντος
Σ.Γκριτζάπης
Η.Κολοµτσάς
Γ.Βλαχάβας
Κ.Τσέρτος
Χ.Μπώκος
∆.Τσοχαντάρης
Γ.∆ουµπιώτης
Αλ.Β.Κούρος
Μ.Περλεπές
Ι.Θεοδοσίου
Αρ.Κ.Κούρoς
Γ.Κολοβός
Κ.Πάσσας
Κ.Σούλιας
Κ.Αγγελούσης
Ι.Παπαγεωργίου
Μ.Γεωργοπούλου
Γ.Ρούσσης

ΜΕΛΗ

ΑΠΟΝΤΑ

Γ.Παπαµάρκου
∆.Σουλτανόπουλος
Π. Μιχαλοπούλου-Σουλτανοπούλου
Γ.Νυδριώτης

Ο ∆ήµαρχος Λοκρών Κος. Ν. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων: 1. Α. Κατσούλης ,
2. Σπ. Γιάγκου , 3. Σ. Ντέλιος , 4. ∆. Ψαρράς
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. ∆.Κυριαζής,2.Γ. Ρουµπής,
3. Μ. Χρυσοβέργης
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Ι. Σκορδάς,2 ∆. Γλουστιάνος ,
3. Σ. Κορόµηλος,.

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων: 1. Ι. Λιάρτης ,
Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:1. Α. Λάµπρου, 2. Σπ. Κολιοφούτης,

Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 26 Ιουνίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 20,00µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την
αριθµ. 10315 - 14/06/2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε
Σύµβουλο σύµφωνα µε το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών
( 23) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν
ήταν και ο υπάλληλος του ∆ήµου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης,
των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων:
Θέµα 12ο: Ψήφιση Κανονισµού λειτουργίας Μουσικής
Η Κα Πρόεδρος ερχόµενη στο θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί «Ψήφιση Κανονισµού λειτουργίας
Μουσικής», έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:
έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
την αρ. 5/23/2013 απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λοκρών,
σύµφωνα µε την οποία εισηγείται στο ∆.Σ. ∆ήµου Λοκρών το σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης
άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων και
παράταση ωραρίου µουσικής-µουσικών οργάνων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 75,79,80 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006),
το άρθρου 22 του Ν. 3563/2007, την αριθµ. 51/2006 Εγκυκλίου του
ΥΠΕΣ∆∆Α, την ΚΥΑ 10551/2007, την Α1Β/8577/1983 και Α5/3010/1985
Υγειονοµικής ∆ιάταξης, το Ν. 2121/1993 περί προστασίας της Πνευµατικής
Ιδιοκτησίας, την 3/1996 Αστυνοµική ∆ιάταξη, την 501/2000 Γνωµοδότησης
του Ν.Σ.Κ., το Π.∆. 80/1979 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα
Π∆ 231/1989, Π∆ 457/1990, Π∆ 282/1998, Π∆ 257/2001 και Π∆ 264/2003, τις
7617/1996 και 60153/1996 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ∆∆Α, το αρ. 73 παρ. 1Βν του
Ν. 3852/2010, το άρ. 6 του Ν. 2690/1999, για τα καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, ως κάτωθι:
Κανονισµός Λειτουργίας Μουσικής-Μουσικών Οργάνων
Καταστηµάτων Υγειονοµικού ενδιαφέροντος
∆ήµου Λοκρών

ΑΡΘΡΟ 1
Για τη λειτουργία µουσικής-µουσικών οργάνων σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος απαιτείται
άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:
α) Κατάθεση των αναφεροµένων στο άρθρο 3 του παρόντος δικαιολογητικών στο αρµόδιο γραφείο
έκδοσης αδειών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
β) Σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Υγείας
γ) Απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας ή της επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

δ)Σε περίπτωση που αιτείται ανανέωση άδειας µουσικής, δεν χρειάζεται εκ νέου γνωµοδότηση της
υγειονοµικής υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 2
Υπόχρεοι για την απόκτηση άδειας µουσικής-µουσικών οργάνων είναι τα καταστήµατα του άρθρου 14
της Υ1γ/Γ.Π. /οικ.96967 υγειονοµικής διάταξης (καφενεία, καφετέριες, µπαρ, κυλικεία, εστιατόρια,
ταβέρνες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, πιτσαρίες, σνακ µπαρ, ζαχαροπλαστεία και αναψυκτήρια).
∆εν υποχρεούται στην απόκτηση της ως άνω άδειας τα κέντρα διασκεδάσεως του άρθρου 14
Περίπτωση Β2 της Υ1γ/Γ.Π. /οικ.96967 υγειονοµικής διάταξης, διότι εµπεριέχεται εξ’ ορισµού στην άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας τους.
∆εν απαιτείται άδεια µουσικής-µουσικών οργάνων για χρήση ραδιοφώνου και τηλεόρασης σύµφωνα µε
το υπ’ αριθ. 60153/24-10-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ∆∆Α.
ΑΡΘΡΟ 3
1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας λειτουργίας µουσικής είναι τα ακόλουθα:
α) Αίτηση στο ∆ήµο από το ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή από τρίτους µε
εξουσιοδότηση(µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής)
β) Άδεια λειτουργίας καταστήµατος ή απόφαση ∆ηµοτικής Κοινότητας επί της προεγκρίσεως της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας
γ) Βεβαίωση δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων, χορηγούµενη από οργανισµό συλλογικής
διαχείρισης της εξουσίας δηµόσιας εκτέλεσης (εταιρεία πνευµατικής ιδιοκτησία-ΑΕΠΙ)
δ) ∆ηµοτική ενηµερότητα
ε) Παράβολο ποσού 75,00€ σύµφωνα µε την ΚΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438/Β’/28-12-2007
στ)Σε περίπτωση που ζητείται άδεια µουσικής για εξωτερικό χώρο, θα προσκοµίζεται κάτοψη του
εξωτερικού χώρου του καταστήµατος όπου θα αποτυπώνεται ο ακριβής αριθµός και η θέση των ηχείων
υπογεγραµµένη από µηχανικό..

2. Οι αιτούντες άδεια µουσικής- µουσικών οργάνων δικαιούνται να ζητήσουν παράταση του
επιτρεπόµενου ωραρίου λειτουργίας µουσικής- µουσικών οργάνων πέραν του προβλεπόµενου στο
άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει επιπροσθέτως:
α) Να αναγράφουν στην υποβαλλόµενη για τη χορήγηση άδειας αίτησης προς το ∆ήµο το αίτηµα για
παράταση του ωραρίου
β) Να προσκοµίζουν βεβαίωση µηχανολόγου περί της λήψης των καταλλήλων µέτρων ηχοµόνωσης
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς
3. Ο ∆ήµος χορηγεί την αιτούµενη άδεια λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων ή την αιτούµενη
παράταση ωραρίου εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 3/1996 Αστυνοµικής ∆ιάταξης.
ΑΡΘΡΟ 4
1. Η διάρκεια των αρχικά χορηγούµενων αδειών είναι ισόχρονη προς το χρονικό διάστηµα που καλύπτει
η υποβαλλόµενη βεβαίωση της ΑΕΠΙ.
2.Ανανέωση της άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων.
Η άδεια ανανεώνεται για ένα έτος µε αίτηση του ενδιαφερόµενου, η οποία υποβάλλεται µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά της αρµόδιας στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µέχρι της 31/12 του έτους
εντός του οποίου λήγει η χορηγηθείσα άδεια µουσικής-µουσικών οργάνων. Μέχρι να εκδοθεί η σχετική
απόφαση για την ανανέωσή της ή µη, τεκµαίρεται ότι η χρήση µουσικών οργάνων είναι νόµιµη(άρθρο 5
της 10551/2007 ΚΥΑ). Εποµένως, η επίδειξη αντιγράφου της εµπρόθεσµα υποβαλλόµενης αίτησης για
ανανέωση της προηγούµενης άδειας αρκεί, ώστε να µην βεβαιώνονται παραβάσεις στέρησης άδειας
µουσικής κατά το ενδεχόµενο έλεγχο από τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα για το ανωτέρω µεταβατικό

χρονικό διάστηµα.
3. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας µουσικής-µουσικών οργάνων είναι τα
ακόλουθα:
α) Αίτηση προς το ∆ήµο από το ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή από τρίτους µε
εξουσιοδότηση (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής)
β) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος
γ) Αντίγραφο της προηγούµενης άδειας µουσικής-µουσικών οργάνων
ε) ∆ηµοτική ενηµερότητα
στ) Παράβολο ποσού 75,00€
ΑΡΘΡΟ 5
Τα χρονικά όρια λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων σύµφωνα µε την αστυνοµική διάταξη 3/1996
καθορίζονται ως εξής:
Α) Για τη χειµερινή περίοδος δηλ. από 1η Οκτωβρίου µέχρι 31 Μαρτίου µέχρι τις 22:00 π.µ. για όλες τις
ηµέρες. Για τη θερινή περίοδο δηλ. από 1η Απριλίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου µέχρι τη 23:00, για όλες τις
ηµέρες.
Β) Όταν υπάρχει αίτηµα παράτασης του ωραρίου µουσικής, αυτό θα δίνεται για όλες τις ηµέρες της
εβδοµάδας εφόσον αφορά λειτουργία µουσικής σε εσωτερικό χώρο και θα είναι µέχρι τις 1:00 π.µ. την
χειµερινή περίοδο (1/10-31/3) και µέχρι τις 2:00 π.µ. την θερινή περίοδο (1/4-30/9).
Γ) Όταν υπάρχει αίτηµα για παράταση του ωραρίου λειτουργίας µουσικής σε εξωτερικό χώρο, θα
δίνεται µόνο για τις ηµέρες που είναι παραµονές αργιών (Παρασκευή, Σάββατο, Πάσχα
∆εκαπενταύγουστος κτλ.) και µε παύση λειτουργίας της µουσικής κατά τις µεσηµβρινές ώρες δηλ από
15:00µ.µ έως 17:00µ.µ.
Για τις υπόλοιπες ηµέρες της εβδοµάδας θα ισχύει το ωράριο που περιγράφεται στην παράγραφο (α)
του παρόντος άρθρου, εκτός εάν οι φορείς που είναι αρµόδιοι για την έκδοση των αδειών λειτουργίας
µουσικής (Συµβούλια ∆ηµοτικών Κοινοτήτων-Επιτροπή Ποιότητας ζωής) λαµβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής που βρίσκεται το κατάστηµα (εντός ή εκτός οικιστικής ζώνης, δίπλα σε
εξοχικές κατοικίες ή ξενοδοχειακές µονάδες κτλ), αλλά και την συµπεριφορά του ενδιαφερόµενου κατά
το παρελθόν (καταγγελίες-παράπονα περίοικων κτλ) κρίνουν κατά περίπτωση διαφορετικά.
ΑΡΘΡΟ 6
Η κατά τα ανωτέρω χορηγούµενες άδειες ισχύουν υπό τον όρο της τήρησης των όρων και
προϋποθέσεων που αναγράφονται στο έντυπο της άδεια λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων,
όπως αυτές τίθενται από την αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία.
Σε περίπτωση παραβίασης των όρων των χορηγούµενων αδειών επιβάλλονται µε απόφαση της αρµόδια
επιτροπής οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που ορίζονται στην αστυνοµική διάταξη 3/1996 και του
Π.∆. 180/1979
Επιπλέον, δύναται να επιβληθούν οι διοικητικές ποινές επί της άδειας µουσικής-µουσικών οργάνων,
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 7617/14-3-1996 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α.
ΑΡΘΡΟ 7
Για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες εξαιρετικά λόγω εθιµικού δικαίου στις τοπικές, θρησκευτικές και εθνικές
εορτές καθώς στις εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων επιτρέπεται: α) η χρήση µουσικής και
µουσικών οργάνων πέραν των εγχόρδων, β) η ηχοστάθµη να µην υπερβαίνει τα 80 db, γ) το ωράριο
λειτουργίας να ισχύει µέχρι την 03:00π.µ., ισχύοντας αναλογικά οι διατάξεις περί λειτουργίας κέντρων
διασκέδασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

ΑΡΘΡΟ 8
Η παρούσα τοπική κανονιστική διάταξη εκδίδεται σε εφαρµογή των κατωτέρω διατάξεων που
καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών
οργάνων:
1. Των άρθρων 75,79 και 80 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006).
2. Του άρθρου 22 του Ν. 3563/2007.
3. Της αριθµ. 51/2006 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ∆∆Α.
4. Της ΚΥΑ 10551/2007 «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος επί
θαλασσοπλοούντων πλοίων»
5. Της Α1Β/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης.
6. Της Α5/3010/1985 Υγειονοµικής ∆ιάταξης.
7. Του Ν. 2121/1993 περί προστασίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.
8. Της 3/1996 Αστυνοµικής ∆ιάταξης.
9. Της 501/2000 Γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
10. Του Π.∆. 80/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστηµάτων πωλήσεως οινοπνευµατωδών ποτών
και κέντρων διασκέδασης» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα Π∆ 231/1989, Π∆ 457/1990,
Π∆ 282/1998, Π∆ 257/2001 και Π∆ 264/2003.
11. Των υπ’ αριθµ. 7617/1996 και 60153/1996 εγκυκλίων του ΥΠΕΣ∆∆Α
12. Του άρθρου 73 παρ. 1Βν του Ν. 3852/2010
13. Του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999.»

Μετά τα παραπάνω η Κα Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έλαβε υπόψη του
την αρ. 5/23/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις
που αναφέρονται σ' αυτή, τις προτάσεις που κατατέθηκαν, τα όσα ελέχθησαν ανωτέρω καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 75, 79 και 80 του Ν. 3463/2006.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει την Τοπική Κανονιστική ∆ιάταξη για την άδεια λειτουργίας µουσικής- µουσικών οργάνων και
παράτασης ωραρίου µουσικής-µουσικών οργάνων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπως
αυτή προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λοκρών και η οποία έχει ως εξής:
ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Κανονισµός Λειτουργίας Μουσικής-Μουσικών Οργάνων
Καταστηµάτων Υγειονοµικού ενδιαφέροντος
∆ήµου Λοκρών
ΑΡΘΡΟ 1
Για τη λειτουργία µουσικής-µουσικών οργάνων σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος απαιτείται
άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:
α) Κατάθεση των αναφεροµένων στο άρθρο 3 του παρόντος δικαιολογητικών στο αρµόδιο γραφείο
έκδοσης αδειών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
β) Σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Υγείας
γ) Απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας ή της επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

δ)Σε περίπτωση που αιτείται ανανέωση άδειας µουσικής, δεν χρειάζεται εκ νέου γνωµοδότηση της
υγειονοµικής υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 2
Υπόχρεοι για την απόκτηση άδειας µουσικής-µουσικών οργάνων είναι τα καταστήµατα του άρθρου 14
της Υ1γ/Γ.Π. /οικ.96967 υγειονοµικής διάταξης (καφενεία, καφετέριες, µπαρ, κυλικεία, εστιατόρια,
ταβέρνες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, πιτσαρίες, σνακ µπαρ, ζαχαροπλαστεία και αναψυκτήρια).
∆εν υποχρεούται στην απόκτηση της ως άνω άδειας τα κέντρα διασκεδάσεως του άρθρου 14
Περίπτωση Β2 της Υ1γ/Γ.Π. /οικ.96967 υγειονοµικής διάταξης, διότι εµπεριέχεται εξ’ ορισµού στην άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας τους.
∆εν απαιτείται άδεια µουσικής-µουσικών οργάνων για χρήση ραδιοφώνου και τηλεόρασης σύµφωνα µε
το υπ’ αριθ. 60153/24-10-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ∆∆Α.
ΑΡΘΡΟ 3
1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας λειτουργίας µουσικής είναι τα ακόλουθα:
α) Αίτηση στο ∆ήµο από το ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή από τρίτους µε
εξουσιοδότηση(µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής)
β) Άδεια λειτουργίας καταστήµατος ή απόφαση ∆ηµοτικής Κοινότητας επί της προεγκρίσεως της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας
γ) Βεβαίωση δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων, χορηγούµενη από οργανισµό συλλογικής
διαχείρισης της εξουσίας δηµόσιας εκτέλεσης (εταιρεία πνευµατικής ιδιοκτησία-ΑΕΠΙ)
δ) ∆ηµοτική ενηµερότητα
ε) Παράβολο ποσού 75,00€ σύµφωνα µε την ΚΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438/Β’/28-12-2007
στ)Σε περίπτωση που ζητείται άδεια µουσικής για εξωτερικό χώρο, θα προσκοµίζεται κάτοψη του
εξωτερικού χώρου του καταστήµατος όπου θα αποτυπώνεται ο ακριβής αριθµός και η θέση των ηχείων
υπογεγραµµένη από µηχανικό..
2. Οι αιτούντες άδεια µουσικής- µουσικών οργάνων δικαιούνται να ζητήσουν παράταση του
επιτρεπόµενου ωραρίου λειτουργίας µουσικής- µουσικών οργάνων πέραν του προβλεπόµενου στο
άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει επιπροσθέτως:
α) Να αναγράφουν στην υποβαλλόµενη για τη χορήγηση άδειας αίτησης προς το ∆ήµο το αίτηµα για
παράταση του ωραρίου
β) Να προσκοµίζουν βεβαίωση µηχανολόγου περί της λήψης των καταλλήλων µέτρων ηχοµόνωσης
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς
3. Ο ∆ήµος χορηγεί την αιτούµενη άδεια λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων ή την αιτούµενη
παράταση ωραρίου εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 3/1996 Αστυνοµικής ∆ιάταξης.
ΑΡΘΡΟ 4
1. Η διάρκεια των αρχικά χορηγούµενων αδειών είναι ισόχρονη προς το χρονικό διάστηµα που καλύπτει
η υποβαλλόµενη βεβαίωση της ΑΕΠΙ.
2.Ανανέωση της άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων.
Η άδεια ανανεώνεται για ένα έτος µε αίτηση του ενδιαφερόµενου, η οποία υποβάλλεται µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά της αρµόδιας στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µέχρι της 31/12 του έτους
εντός του οποίου λήγει η χορηγηθείσα άδεια µουσικής-µουσικών οργάνων. Μέχρι να εκδοθεί η σχετική
απόφαση για την ανανέωσή της ή µη, τεκµαίρεται ότι η χρήση µουσικών οργάνων είναι νόµιµη(άρθρο 5
της 10551/2007 ΚΥΑ). Εποµένως, η επίδειξη αντιγράφου της εµπρόθεσµα υποβαλλόµενης αίτησης για
ανανέωση της προηγούµενης άδειας αρκεί, ώστε να µην βεβαιώνονται παραβάσεις στέρησης άδειας
µουσικής κατά το ενδεχόµενο έλεγχο από τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα για το ανωτέρω µεταβατικό
χρονικό διάστηµα.
3. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας µουσικής-µουσικών οργάνων είναι τα

ακόλουθα:
α) Αίτηση προς το ∆ήµο από το ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή από τρίτους µε
εξουσιοδότηση (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής)
β) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος
γ) Αντίγραφο της προηγούµενης άδειας µουσικής-µουσικών οργάνων
ε) ∆ηµοτική ενηµερότητα
στ) Παράβολο ποσού 75,00€
ΑΡΘΡΟ 5
Τα χρονικά όρια λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων σύµφωνα µε την αστυνοµική διάταξη 3/1996
καθορίζονται ως εξής:
Α) Για τη χειµερινή περίοδος δηλ. από 1η Οκτωβρίου µέχρι 31 Μαρτίου µέχρι τις 22:00 π.µ. για όλες τις
ηµέρες. Για τη θερινή περίοδο δηλ. από 1η Απριλίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου µέχρι τη 23:00, για όλες τις
ηµέρες.
Β) Όταν υπάρχει αίτηµα παράτασης του ωραρίου µουσικής, αυτό θα δίνεται για όλες τις ηµέρες της
εβδοµάδας εφόσον αφορά λειτουργία µουσικής σε εσωτερικό χώρο και θα είναι µέχρι τις 1:00 π.µ. την
χειµερινή περίοδο (1/10-31/3) και µέχρι τις 2:00 π.µ. την θερινή περίοδο (1/4-30/9).
Γ) Όταν υπάρχει αίτηµα για παράταση του ωραρίου λειτουργίας µουσικής σε εξωτερικό χώρο, θα
δίνεται µόνο για τις ηµέρες που είναι παραµονές αργιών (Παρασκευή, Σάββατο, Πάσχα
∆εκαπενταύγουστος κτλ.) και µε παύση λειτουργίας της µουσικής κατά τις µεσηµβρινές ώρες δηλ από
15:00µ.µ έως 17:00µ.µ.
Για τις υπόλοιπες ηµέρες της εβδοµάδας θα ισχύει το ωράριο που περιγράφεται στην παράγραφο (α)
του παρόντος άρθρου, εκτός εάν οι φορείς που είναι αρµόδιοι για την έκδοση των αδειών λειτουργίας
µουσικής (Συµβούλια ∆ηµοτικών Κοινοτήτων-Επιτροπή Ποιότητας ζωής) λαµβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής που βρίσκεται το κατάστηµα (εντός ή εκτός οικιστικής ζώνης, δίπλα σε
εξοχικές κατοικίες ή ξενοδοχειακές µονάδες κτλ), αλλά και την συµπεριφορά του ενδιαφερόµενου κατά
το παρελθόν (καταγγελίες-παράπονα περίοικων κτλ) κρίνουν κατά περίπτωση διαφορετικά.
ΑΡΘΡΟ 6
Η κατά τα ανωτέρω χορηγούµενες άδειες ισχύουν υπό τον όρο της τήρησης των όρων και
προϋποθέσεων που αναγράφονται στο έντυπο της άδεια λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων,
όπως αυτές τίθενται από την αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία.
Σε περίπτωση παραβίασης των όρων των χορηγούµενων αδειών επιβάλλονται µε απόφαση της αρµόδια
επιτροπής οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που ορίζονται στην αστυνοµική διάταξη 3/1996 και του
Π.∆. 180/1979
Επιπλέον, δύναται να επιβληθούν οι διοικητικές ποινές επί της άδειας µουσικής-µουσικών οργάνων,
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 7617/14-3-1996 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α.
ΑΡΘΡΟ 7
Για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες εξαιρετικά λόγω εθιµικού δικαίου στις τοπικές, θρησκευτικές και εθνικές
εορτές καθώς στις εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων επιτρέπεται: α) η χρήση µουσικής και
µουσικών οργάνων πέραν των εγχόρδων, β) η ηχοστάθµη να µην υπερβαίνει τα 80 db, γ) το ωράριο
λειτουργίας να ισχύει µέχρι την 03:00π.µ., ισχύοντας αναλογικά οι διατάξεις περί λειτουργίας κέντρων
διασκέδασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
ΑΡΘΡΟ 8
Η παρούσα τοπική κανονιστική διάταξη εκδίδεται σε εφαρµογή των κατωτέρω διατάξεων που
καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών

οργάνων:
1. Των άρθρων 75,79 και 80 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006).
2. Του άρθρου 22 του Ν. 3563/2007.
3. Της αριθµ. 51/2006 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ∆∆Α.
4. Της ΚΥΑ 10551/2007 «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος επί
θαλασσοπλοούντων πλοίων»
5. Της Α1Β/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης.
6. Της Α5/3010/1985 Υγειονοµικής ∆ιάταξης.
7. Του Ν. 2121/1993 περί προστασίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.
8. Της 3/1996 Αστυνοµικής ∆ιάταξης.
9. Της 501/2000 Γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
10. Του Π.∆. 80/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστηµάτων πωλήσεως οινοπνευµατωδών ποτών
και κέντρων διασκέδασης» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα Π∆ 231/1989, Π∆ 457/1990,
Π∆ 282/1998, Π∆ 257/2001 και Π∆ 264/2003.
11. Των υπ’ αριθµ. 7617/1996 και 60153/1996 εγκυκλίων του ΥΠΕΣ∆∆Α
12. Του άρθρου 73 παρ. 1Βν του Ν. 3852/2010
13. Του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999.
Β) Κατά ψηφίζει ο ∆.Σ. Κος Γεώργιος Ρούσσης.
Γ) Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. ∆ήµαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 11/173/2013
...................................................................................................................................................
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Ν.Λιόλιος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α.Παπακωνσταντίνου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ν.ΛΙΟΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Α.Ζαΐµης, Κ.Τσέρτος, Γ.Γουρνάς, Ι.Μπονόβας
Η.Κολοµτσάς, Γ.Βλαχάβας, Χ.Μπώκος,
Αλ.Β.Κούρος, Μ.Περλεπές, ∆.Τσοχαντάρης
Ι.Θεοδοσίου, Αρ.Κ.Κούρoς, Β.Καρατράντος
Γ.∆ουµπιώτης, Σ.Γκριτζάπης , Γ.Κολοβός
Κ.Πάσσας, Κ.Σούλιας, Κ.Αγγελούσης
Ι.Παπαγεωργίου, Μ.Γεωργοπούλου, Γ.Ρούσσης

