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220 01 - ΑΣΤΡΟΣ   
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος   

 

 
Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179  

e-mail: dsbkyn@gmail.com  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 13/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

 
Στο Άστρος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις  26 Ιουνίου 2015  ηµέρα Παρασκευή  
και ώρα 17:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση µε αριθµό 5571/22-06-2015 του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 & 69 του Ν.3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) συµβούλων, βρέθηκαν είκοσι (20) παρόντες 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
Κατσής ∆ηµήτριος  Πρόεδρος ∆.Σ. Καµπύλης Άγγελος  Γραµµατέας  ∆.Σ. 

Καµπύλης Ιωάννης  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Κουτρουµπής Γεώργιος  Μέλος ∆.Σ. 

Γκαύρος ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Καλλίθρακας Βασίλειος  Μέλος ∆.Σ. 
Αρφάνης ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Κόγκος Απόστολος  Μέλος ∆.Σ. 

Σκαντζός Εµµανουήλ  Μέλος ∆.Σ. Καµπύλης Γεώργιος  Μέλος ∆.Σ. 

Βλάχος Χρήστος  Μέλος ∆.Σ. Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος ∆.Σ. 

Σαβούρδος Πέτρος  Μέλος ∆.Σ Αδάµης Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. 

Κολλαρετάκης Αριστείδης  Μέλος ∆.Σ   

Κούβαλη Γεωργία  Μέλος ∆.Σ.    

Τσιώρος Κωνσταντίνος  Μέλος ∆.Σ.   

Χονδρολέος Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ. Κατά την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο  

Τσιώρου-Κολοβού Παναγιώτα  Μέλος ∆.Σ. θέµα αυτό, είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί   

Τακλής Ηλίας  Μέλος ∆.Σ Σύµβουλοι κ.κ. Κατσής ∆ηµήτριος, Σκαντζός Εµµανουήλ,  

Σούρσος Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. Κούβαλη Γεωργία και Τσιώρου Κολοβού Παναγιώτα  

Βλαχόγιαννη Σταµατίνα  Μέλος ∆.Σ.   

Κορδονούρη Μεταξία  Μέλος ∆.Σ.   

Κλεώπας Γεώργιος   Μέλος ∆.Σ.   

∆ικαίος Περικλής  Μέλος ∆.Σ.   

Παινέσης Γρηγόριος  Μέλος ∆.Σ.   

Γιοβάς Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ.   

 
 
Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόµιµα και ήταν παρών, ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. 
Μαντάς Παναγιώτης 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον ειδικό γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Γεώργιο Ν.Τερζάκη 
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Στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση του θέµατος αυτού, είχε κληθεί ο Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι όλων των Τοπικών 
Κοινοτήτων του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 
Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους και οι Πρόεδροι των 
Τοπικών Κοινοτήτων Παραλίου Άστρους, Ξηροπηγάδου και Αγίου Ανδρέα 
Στο παρόν απόσπασµα περιλαµβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του θέµατος αυτού - οι οποίοι είναι προϊόν αποµαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν υποστεί 
µερική επεξεργασία (φιλολογική επιµέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το σκεπτικό τους. 

 

Αριθµός Αποφάσεως : 165/2015 

ΘΕΜΑ : Λήψη κανονιστικής απόφασης περί λειτουργίας µουσικής καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
 
Ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναφερόµενος στο 12ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Αρφάνη ∆ηµήτριο – Αντιδήµαρχο Βόρειας Κυνουρίας 
– ο οποίος είπε τα παρακάτω : 
Όπως γνωρίζετε µε την υπ' αριθµό 16/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
∆ήµου µας, αποφασίστηκε οµόφωνα η αναβολή του θέµατος, καθώς οι φορείς της περιοχής 
που εµπλέκονταν µε την υπόθεση αυτή, έπρεπε να καταθέσουν τη γνώµη τους σχετικά µε το 
ωράριο. 
Στη συνέχεια, συνεδρίασε το Σωµατείο Επαγγελµατιών και στις 12 Ιούνιου έστειλε επιστολή στο 
∆ήµο µας στις 10 Ιούνιου, µε την οποία προτείνουν οµόφωνα «Το ωράριο λειτουργίας της 
µουσικής να λήγει στη 01:00 για τις ηµέρες από ∆ευτέρα έως και Πέµπτη και στις 02:00 από 
Παρασκευή έως και Κυριακή και τις αργίες. 
Προτείνουν επίσης, ότι σε περίπτωση που κάποιο κατάστηµα παρέχει ζωντανή µουσική, το 
ωράριο µουσικής να λήγει στις 24:00. 
Μετά από δυο, τρεις µέρες, ήρθε ένα άλλο αίτηµα από τους επαγγελµατίες, στις 16 Ιούνιου και 
αναφέρει : «Σας ενηµερώνουµε ότι το ∆.Σ. του Σωµατείου πήρε την απόφαση µε αριθµό 
πρωτοκόλλου 81/16-6-2015, σύµφωνα µε την οποία προτείνουµε το ωράριο λειτουργίας της 
µουσικής των καταστηµάτων εστίασης να λήγει στις 01:00 για τις ηµέρες από ∆ευτέρα έως και 
Πέµπτη και στις 02:00 από Παρασκευή έως και Κυριακή». ∆εν αναφέρει βέβαια την περίπτωση 
που κάποιο κατάστηµα έχει ζωντανή µουσική.  
Εµείς, ως Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδριάσαµε, λάβαµε την υπ’ αριθµό 17/2015 απόφαση 
και προτείναµε το ωράριο λειτουργίας µουσικής να λήγει στις 01:30 για τις ηµέρες από ∆ευτέρα 
µέχρι και Πέµπτη, και στις 02:00 από Παρασκευή έως Κυριακή και τις αργίες. Προτείναµε 
επίσης, η live µουσική να λήγει στις 24:00 
Η απόφαση αυτή αναλυτικά είναι η παρακάτω : 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση (κανονισµός και διάταξη), που αφορά τους όρους και τις 
προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης και ανάκλησης των ∆ηµοτικών Αδειών Περί Λειτουργίας 
Μουσικής (είτε µε µηχανικά µέσα, είτε µε ζωντανή µουσική) σε καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, έλαβε υπόψη της και βασίστηκε στις πιο κάτω διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας και ειδικότερα στις εξής : 

• Άρθρα 75, 76 παρ. 1 , 79 και 80 παρ. 4 και επόµ., 285 του Ν 3463/2006 «Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» ΦΕΚ 114 / τ. Α /2006 

• Άρθρα 73 και 83 του Ν. 3852 / 2010 (Καλλικράτης) 

• Αστυνοµική ∆ιάταξη 3/96(ΦΕΚ 15/96) τεύχος Β' «Μέτρα για την τήρηση της κοινής 
ησυχίας» 

• Άρθρο 3 και άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.∆. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 
2718/08.10.2012τεύχος Β') 
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• Υ1γ/Γ.Π./οικ.4476 

• Υγειονοµική διάταξη (Υ∆) Α5/3010 (ΦΕΚ 593/τ.Β'/2101985) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

• 36875/26.09.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 

• Ν. 2121/93 (ΦΕΚ 25/04.03.1993 Α΄) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και 
πολιτιστικά θέµατα» 

• Άρθρο 5 της ΚΥΑ/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013Β’) «Απλούστευση των 
διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, θεάτρου και κινηµατογράφου»  

• Υπ' αριθµό 61167/17.12.2007 (ΦΕΚ Β΄2438/28.12.2007) απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών 

• Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/23.12.2010 τεύχος Α') 

• Έγγραφο Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 16641/2011/10.05.2011 

• Άρθρο 57 του ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73/24.03.2014Α΄) «Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων 
διασκέδασης και καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» 

• Π.∆. 180/79 (ΦΕΚ 46/10.03.1979 Α’) «Περί όρων λειτουργίας καταστηµάτων 
οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως», όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

• 20527/29.05.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

• Άρθρο 9 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32) 
Άρθρο 1 - Σκοπός 
Σκοπός της παρούσας τοπικής κανονιστικής πράξης – απόφασης είναι, το να λειτουργούν όλα 
τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και οι επιχειρήσεις αρµοδιότητας του ∆ήµου 
Βόρειας Κυνουρίας που χρησιµοποιούν µουσική (είτε µε µηχανικά µέσα, είτε µε ζωντανή 
µουσική), µε αρχές και κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς σ’ όλους τους ενδιαφεροµένους 
επιχειρηµατίες και πολίτες, έτσι ώστε να είναι άπαντες εφοδιασµένοι από το ∆ήµο Βόρειας 
Κυνουρίας µε άδειες χρήσης µουσικών οργάνων και να λειτουργούν σύννοµα και χωρίς να 
διαταράσσουν την κοινή ησυχία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών, αλλά και τα 
καταστήµατα και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν χωρίς προβλήµατα, στα πλαίσια της 
απρόσκοπτης επιχειρηµατικής δραστηριότητας αυτών. 
Άρθρο 2 - Αρµοδιότητες ∆ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Κ.∆.Κ. ( N.3463/2006) για τις 
άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής  
1. Ο ∆ήµος σύµφωνα µε άρθρο 75, παρ II, περιπτώσεις 13 και 18, του N. 3463 / 2006 (Κ.∆.Κ), 
έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα στις παρακάτω περιπτώσεις: 
Περίπτωση 13. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και 
εγκατάστασης των καταστηµάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργία και εγκατάστασης των 
οποίων καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονοµικούς 
κανονισµούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης αυτών. 
Περίπτωση 18. Η χορήγηση και ανάκληση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων, καθώς και ο 
έλεγχος της τήρησης των σχετικών διατάξεων. 
2. Η άδεια λειτουργίας µουσικής χορηγείται από την επιτροπή ποιότητας ζωής (άρθρο 73 παρ.1 
Α,iii, Ν.3852/2010) ή από το συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστηµα ή 
επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρµοδιότητας της δηµοτικής κοινότητας ( άρθρου 
83,παρ. 1 περ.γ, Ν.3852/2010) 
Άρθρο 3 - Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης µουσικών οργάνων 
1.Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί άδεια χρήσης µουσικών οργάνων σε κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος , είναι το κατάστηµα να λειτουργεί νόµιµα. 
2.Η άδεια χρήσης µουσικών οργάνων µπορεί να χορηγηθεί : 
α) είτε µε την υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του καταστήµατος , δηλαδή µετά την προέγκριση ίδρυσής του  
β) είτε οποτεδήποτε µετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος 
(αρθρ.80 παρ.4 Κ.∆.Κ.) 
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Άρθρο 4 - ∆ηµοτική – ∆ιοικητική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής (αρθ.73 παρ.1Α' περ.ιιι 
ν.3852/2010) 
1.Κάθε επιχειρηµατίας που έχει στο όνοµα και στην επωνυµία του (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), 
στην ευθύνη και στην εκµετάλλευση του, την λειτουργία και την διεύθυνση ενός καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας επιχείρησης, που ανήκει στην αρµοδιότητα του ∆ήµου και 
που χρησιµοποιεί – εκτελεί – παρουσιάζει ή εκµεταλλεύεται, δηµόσια τα µουσικά έργα και την 
µουσική (ελληνική και ξένη) εντός των χώρων λειτουργίας του καταστήµατος ή της 
επιχειρήσεως του, είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει σχετική αίτηση, να λαµβάνει και να 
εφοδιάζεται από τον ∆ήµο, ∆ηµοτική ∆ιοικητική άδεια για την λειτουργία και την χρήση της 
µουσικής ( στίχων ,συνθέσεων , τραγουδιών) στο κατάστηµα ή την επιχείρησή του . 
2.Η εν λόγω άδεια µουσικής που εκδίδει και χορηγεί ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας µέσω της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή της ∆ηµοτικής Κοινότητας, αποτελεί ∆ηµοτική ∆ιοικητική Πράξη 
της ∆ιοίκησης του ∆ήµου , κατ’ εφαρµογή της αρµοδιότητας του άρθρου 73 ή του άρθρου 83 
του Ν. 3852 / 2010 . 
3.‘Ολες οι ∆ηµοτικές ∆ιοικητικές άδειες χρήσης µουσικών οργάνων θα εκδίδονται από τον ∆ήµο 
και θα χορηγούνται στους επιχειρηµατίες – χρήστες της µουσικής σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα, τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, της παρούσας τοπικής 
κανονιστικής πράξης – απόφασης . 
Άρθρο 5 - Υποχρεωτική η άδεια µουσικής εκ των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας 
Σύµφωνα και µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Αστυνοµικής ∆ιάταξης υπ’ αρ. 3 (ΦΕΚ Β’ 
15/1996) «Απαγορεύεται στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37 , 38 και 
39 της Αιβ/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Β 526) , καθώς και στις αµιγείς αίθουσες 
διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους µουσικών οργάνων, 
καθώς και στερεοφωνικών µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής» 
και εν προκειµένω της ∆ηµοτικής Αρχής στην οποία περιήλθαν σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010 και οι σχετικές αρµοδιότητες µε βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του N. 3463/2006 . 
Ενώ σύµφωνα και µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Αστυνοµικής ∆ιάταξης υπ’ αρ. 3 : 
Άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των 
περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθµός των µουσικών οργάνων, 
η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την 
υγειονοµική Υπηρεσία.  
Άρθρο 6 - Υπόχρεοι εφοδιασµού µε ∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια για την χρήση µουσικών 
οργάνων 
Για τα παρακάτω καταστήµατα απαιτείται άδεια µουσικής : 

• Οι επιχειρήσεις αναψυχής και οι επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευµατωδών ποτών δύνανται να κάνουν χρήση µουσικής και µουσικών οργάνων. 
Τέτοιες επιχειρήσεις είναι τα καφενεία, καφετέριες, κυλικεία, µπαρ, open bar, κ. τ.όµ. 
αναψυκτήρια κ. τ.όµ. κέντρα ∆ιασκέδασης, οι υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι 
εκδηλώσεων, κ.τ.όµ. (άρθρο 3 και άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.∆. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 
(ΦΕΚ 2718/08.10.2012τεύχος Β')  

• Για τα Κέντρα ∆ιασκέδασης όσον αφορά τη µουσική εφαρµόζονται οι όροι και 
προϋποθέσεις της υγειονοµικής διάταξης (Υ∆) Α5/3010 (ΦΕΚ 593/τ.Β'/2101985) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. (άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.∆. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 
2718/08.10.2012 τεύχος Β') 

Χρήση µουσικής και µουσικών οργάνων στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών : 

• Οι επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών που κάνουν χρήση µουσικής δύναται µε τη 
χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή µεταβίβασης αυτής (στον αρµόδιο OTA) να 
υποβάλλουν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και για τη χορήγηση άδειας χρήσης 
µουσικών οργάνων. (άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.∆.Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 
2718/08.10.2012 τεύχος Β') 
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• Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει δηµόσια χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση, αναπαραγωγή 
του ήχου, µετάδοση ή αναµετάδοση του ήχου ή της εικόνας και ήχου και εν γένει 
λειτουργία µουσικής εντός ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας 
επιχείρησης αρµοδιότητας του ∆ήµου, ο επιχειρηµατίας και κατά νόµο υπεύθυνος της 
λειτουργίας αυτού, είναι υποχρεωµένος να έχει εφοδιαστεί και µε ∆ηµοτική –∆ιοικητική 
Άδεια περί λειτουργίας Μουσικής και µάλιστα, πριν την έναρξη της χρήσης- εκτέλεσης και 
της λειτουργίας της µουσικής εντός αυτών, διαφορετικά η άνευ αδείας λειτουργία της 
µουσικής σ’ αυτό, είναι µη σύννοµη στους χώρους ευθύνης, δραστηριότητας και 
λειτουργίας του καταστήµατος ή της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω . 

Άρθρο 7 - Τρόποι και µέσα χρήσης – εκτέλεσης της µουσικής 
1.Ανεξάρτητα από τον τρόπο, τη µορφή και τα µέσα της δηµόσιας χρήσης –εκτέλεσης – 
παρουσίασης των µουσικών έργων και της µουσικής (ελληνικής ή ξένης) γενικότερα προς το 
κοινό των καταστηµάτων και των επιχειρήσεων αρµοδιότητας του ∆ήµου, σε κάθε περίπτωση 
απαιτείται,πριν την έναρξη της χρήσης – εκτέλεσης της µουσικής, γραπτή άδεια, τόσο πρώτα 
από τον Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης των Πνευµατικών ∆ηµιουργών εφόσον πρόκειται 
να χρησιµοποιηθούν µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από Οργανισµούς Συλλογικής 
∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ], όσο και στη συνέχεια από τον 
∆ήµο, για την χρήση και την λειτουργία της µουσικής στους χώρους δραστηριότητας και 
λειτουργίας αυτών. 
2.Ειδικά για την χρήση της απλής συσκευής του ραδιοφώνου και την απλή συσκευή 
τηλεοράσεως χωρίς ενισχυτή και πρόσθετα ηχεία σε οποιοδήποτε κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος ή επιχείρηση, δεν απαιτείται έκδοση ∆ηµοτικής – ∆ιοικητικής άδειας από τον 
∆ήµο (36875/26.09.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.). Αντίθετα ο ίδιος επιχειρηµατίας που είναι 
χρήστης των µέσων αυτών είναι υποχρεωµένος να είναι εφοδιασµένος µε γραπτή άδεια 
δηµόσιας εκτέλεσης από τον Ο.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2121/93 (άρθρο 3 παρ. 1 
περ. ζ΄και η΄ και παρ. 2 Ν. 2121/93). 
3.Η χρήση – εκτέλεση –παρουσίαση – εκµετάλλευση των µουσικών έργων , στους 
προαναφερόµενους χώρους γίνεται συνήθως: 
α) είτε µε µηχανικά µέσα , (όπως ενδεικτικά π.χ. µε υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου, µε 
µαγνητόφωνο, κασετόφωνο, στερεοφωνικό συγκρότηµα, πικ-απ, σιντιέρα, µε ηχεία ή χωρίς 
αυτά κ.λ.π.) 
β) είτε µε ραδιοτηλεοπτικά, δορυφορικά, καλωδιακά, ενσύρµατα ή ασύρµατα, δορυφορικά, 
NOVA, SUPER SPOR και λοιπά τεχνολογικά ή νέα µέσα 
γ) είτε µε ζωντανή µουσική εκτέλεση και µουσικά όργανα, ( όπως ενδεικτικά π.χ. µε µουσικά 
όργανα –κιθάρες –πιάνο –µπουζούκι κ.λ.π. όργανα - , τραγουδιστές κ.λ.π). 
δ) είτε µε ηλεκτρονικά ή ψηφιακά µέσα ή οπτικοακουστικά µέσα ή δια µέσω του διαδικτύου ή µε 
οποιοδήποτε εκ των λοιπών τρόπων ή µέσων και των πολυµέσων της σύγχρονης τεχνολογίας 
Άρθρο 8 - Προϋποθέσεις έκδοσης – Αρµόδιο όργανο έκδοσης ∆ηµοτικής άδειας χρήσης 
µουσικών οργάνων 
Η ∆ηµοτική – ∆ιοικητική Άδεια χρήσης µουσικών οργάνων χορηγείται σε κάθε υπόχρεο χρήστη 
µουσικής και κατά τα ανωτέρω ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία , σύµφωνα µε τους παρακάτω 
όρους και προϋποθέσεις : 
1.Ύστερα από Αίτηση του ενδιαφεροµένου – επιχειρηµατία χρήστη της µουσικής , που 
συνοδεύεται µε τα νόµιµα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο αρθ. 5 της 
ΚΥΑ/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013Β’), που υποβάλλονται στο Τµήµα Τοπικής 
Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας.  
2.Με Σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας (παρ.3 
άρθρο 5 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ.3106/09.12.2013 τεύχος Β’), στην οποία 
αποστέλλεται ο φάκελος του ενδιαφεροµένου ευθύς ως συµπληρωθεί, προκειµένου να 
γνωµοδοτήσει.  
3.Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται 
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και 
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στοιχεία. (σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1 Α΄ περ.ΙΙΙ του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του 
άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006) ή 
4.Με απόφαση του κατά τόπο αρµόδιου Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου, 
όπου λειτουργεί το κατάστηµα ή η επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010, σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 80 παρ. 4 του Ν. 3463 / 2006  
5. Τελικά µε Απόφαση – Άδεια - ∆ιοικητική Πράξη του ∆ηµάρχου ή του αρµοδίου Αντιδηµάρχου, 
µε την οποία χορηγείται η εγκριθείσα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή από το Συµβούλιο 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας, κατά τα ανωτέρω, άδεια περί χρήσης – λειτουργίας µουσικής - 
µουσικών οργάνων στο κατάστηµα / επιχείρηση , είτε µε µηχανικά µέσα, είτε µε ζωντανή 
µουσική είτε µε µηχανικά µέσα και ζωντανή µουσική. 
Άρθρο 9 - Η ∆ηµοτική άδεια χρήσης µουσικών οργάνων είναι υποχρεωτική 
1.Την ∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια περί λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος ή στην επιχείρηση τους, είναι υποχρεωµένοι να την εφοδιασθούν όλοι όσοι 
επιχειρηµατίες κατά τα ανωτέρω, 
α) επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν και να λειτουργήσουν για πρώτη φορά µουσική στο 
κατάστηµα ή την επιχείρηση τους (αρθ.73 και 83 του Ν.3852/2010 και αρθρο 80 παρ.4 Κ.∆.Κ.) 
β) όσοι εκ των οποίων έληξε η χρονική διάρκεια της ήδη υπάρχουσας άδειας µουσικής και είναι 
εκ νέου υποχρεωµένοι να προµηθευτούν µε νέα για τον µετέπειτα της λήξεως της χρονικό 
διάστηµα και , 
γ) για αυτούς που ήδη χρησιµοποιούν και λειτουργούν µουσική εντός των καταστηµάτων και 
επιχειρήσεων τους, χωρίς να έχουν καν εφοδιασθεί όπως όφειλαν, µε ∆ηµοτική ∆ιοικητική άδεια 
για την λειτουργία µουσικής σύµφωνα µε το άρθρο 73 και 83 του ν. 3852 / 2010 και 80 παρ. 4 
του Κ.∆.Κ.  
Άρθρο 10 - Χρήστες Μουσικής  
1.Κατάστηµα ή επιχείρηση που για οποιουσδήποτε λόγους στερείται από τον ∆ήµο αδείας 
ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστηµα ή επιχείρηση, δεν νοµιµοποιείται και δεν 
δικαιούται ο επιχειρηµατίας – υπεύθυνος, που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της 
εκµετάλλευσης του, να ζητήσει και να λάβει από τον ∆ήµο µόνο ∆ιοικητική Άδεια περί 
λειτουργίας µουσικής εντός αυτού, όταν τούτο δεν λειτουργεί καν νόµιµα. Άρα βασική 
προϋπόθεση για την έκδοση και την χορήγηση ∆ηµοτικής ∆ιοικητικής άδειας λειτουργίας 
µουσικής σε ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε µία επιχείρηση αρµοδιότητας του 
∆ήµου είναι, ότι το κατάστηµα ή η επιχείρηση να λειτουργεί νόµιµα µε άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας στο ∆ήµο . 
2.Η ∆ιοικητική άδεια περί λειτουργίας µουσικής, χορηγείται υποχρεωτικά µόνο στο όνοµα του 
φυσικού ή νοµικού προσώπου που εκδόθηκε και χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
αυτού ως κατάστηµα ή επιχείρηση , και σε καµία περίπτωση σε άλλο όνοµα ή σε άλλη 
επωνυµία . 
3.Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας υποβάλλει αίτηση του στον οικείο Ο.Τ.Α. 
για χορήγηση δηµοτικής- διοικητικής άδειας µουσικής και δηλώνει ότι δεν χρησιµοποιεί ούτε 
πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από Οργανισµούς Συλλογικής 
∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ], προκειµένου να αποφευχθεί η 
δυνατότητα κατάχρησης και παραβίασης του ν.2121/1993, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 µε το εξής περιεχόµενο: «Η µουσική που χρησιµοποιώ στο κατάστηµά 
µου ανήκει αποκλειστικά και µόνον σε δηµιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν 
αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώµατος σε οργανισµούς συλλογικής 
διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είµαι επίσης ενήµερος ότι το 
να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συµβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστηµά 
µου συνιστά δηµόσια εκτέλεση προστατευόµενων έργων, για την οποία οφείλονται δικαιώµατα 
στους σχετικούς οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης ή άλλους δικαιούχους. Αντίγραφο της 
παρούσας υπεύθυνης δηλώσεώς µου εξουσιοδοτείται µε την παρούσα δήλωσή µου ο ∆ήµος 
(Ο.Τ.Α.) να το κοινοποιήσει άµεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ». 
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Άρθρο 11 - Περί της εννοίας της λειτουργίας της µουσικής 
1. Λειτουργία µουσικής νοείται η χρήση , εκτέλεση , παρουσίαση των µουσικών έργων, που 
γίνεται δηµόσια προς το κοινό µε οποιοδήποτε τρόπο , µορφή ή µέσο παραγωγής , 
αναπαραγωγής , xρήσης, εκτέλεσης , µετάδοσης ή αναµετάδοσης των µουσικών έργων- 
µουσικής – (Ελληνικών και Ξένων) , εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας 
οποιουδήποτε καταστήµατος ή οποιασδήποτε επιχείρησης που ανήκει στην αρµοδιότητα του 
∆ήµου, ανεξάρτητα από τους τρόπους και τα µέσα που χρησιµοποιούνται από τον 
επιχειρηµατία – χρήστη της µουσικής . 
2. Λειτουργία – χρήση – εκτέλεση µουσικής σ’ ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε 
µία επιχείρηση αρµοδιότητας του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, µπορεί να γίνεται νόµιµα µόνο µε 
γραπτές άδειες , πρώτα του Οργανισµού Συλλογικής ∆ιαχείρισης των Πνευµατικών 
∆ικαιωµάτων των άρθρων 54 και επόµ. του Ν. 2121/93 που να επιτρέπει αυτήν εφόσον 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από Οργανισµούς Συλλογικής 
∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ] και ύστερα του ∆ήµου που εκδίδει 
και χορηγεί την ∆ιοικητική του άδεια, για τη λειτουργία της µουσικής στο κατάστηµα ή την 
επιχείρηση του ενδιαφερόµενου , που αιτήθηκε αυτήν . 
Άρθρο 12 - Περί της εννοίας της δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής (άρθρου 3 παρ. 2 του 
ν. 2121 / 93) 
∆ηµόσια θεωρείται , σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 2121 / 1993 , κάθε χρήση ή εκτέλεση 
ή παρουσίαση των µουσικών έργων (στίχων , συνθέσεων – τραγουδιών –µουσικοσυνθέσεων), 
είτε Ελληνικών, είτε Ξένων , που κάνει τα µουσικά έργα προσιτά σε κύκλο προσώπων ευρύτερο 
από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άµεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξάρτητα από το αν 
τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους 
Άρθρο 13 - Περί των αδειών των κέντρων διασκεδάσεως 
Σύµφωνα µε το αρθ.14, παρ.Β2 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης Υ1γ/.Π./96967/8-10-2012: Κέντρο 
∆ιασκέδασης είναι ο στεγασµένος ή υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού για την 
παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως µουσικού προγράµµατος, µε µεγίστη επιτρεπόµενη 
Αηχοστάθµη 100 db, σε συνδυασµό µε την παροχή φαγητών ή και ποτών (όπως αναφέρονται 
στις υποκατηγορίες των επιχειρήσεων µαζικής εστίασης).  
∆εν θεωρούνται Κέντρα ∆ιασκέδασης οι επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών στις οποίες, κατόπιν 
αδείας της αρµόδιας ∆ηµοτικής Αρχής ή άλλης αρχής και σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις, γίνεται χρήση µουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος, µε 
µεγίστη Αηχοστάθµη κατά τη λειτουργία του καταστήµατος 80 db. 
Στα Κέντρα ∆ιασκέδασης, ανεξαρτήτου δυναµικότητας, η άδεια χορηγείται µε γνωµοδότηση του 
πρωτοβάθµιου συµβουλίου θεάτρων και κινηµατογράφων, ή άλλης ισχύουσας σχετικής 
νοµοθεσίας. 
Όσον αφορά τη µουσική εφαρµόζονται οι όροι και προϋποθέσεις της υγειονοµικής διάταξης 
(Υ∆) Α5/3010 (ΦΕΚ 593/τ.Β'/2101985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου διασκέδασης υποβάλλονται τα γενικά 
δικαιολογητικά των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και επιπλέον τα εξής: 
α) Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων χορηγούµενη από αντίστοιχο οργανισµό 
συλλογικής διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών 
έχει ανατεθεί σε Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόµιµα στην 
Ελλάδα, µε άδεια του αρµόδιου Υπουργείου (παρ.2 άρθρο 2 ΚΥΑ 
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’). 
β) Τεχνική έκθεση µηχανικού, µε σχεδιαγράµµατα εις τριπλούν, για την ηλεκροµηχανολογική 
εγκατάσταση, αερισµό - εξαερισµό και τα µέτρα ηχοµόνωσης που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε 
την προβλεπόµενη ηχοπροστασία µε µέγιστη Α-ηχοστάθµη 100 db. Στην τεχνική έκθεση θα 
αποδεικνύεται η αποτελεσµατικότητα της ηχοµόνωσης και θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων 
στη κάτοψη των χώρων. Για τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης η έκθεση θα αναφέρει και την 
απόσταση από σηµεία ηχοπροστασίας καθώς και τα τυχόν µέτρα ηχοπροστασίας που έχουν 
ληφθεί µε µέγιστη Α-ηχοστάθµη 100db και δεν δηµιουργούν προβλήµατα στα σηµεία 

ΑΔΑ: 6ΥΑ5Ω9Ψ-ΑΚΜ



 8 

προστασίας σύµφωνα µε την ΥΑ Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/Β/6-10-1981). (παρ.2 άρθρο 2 ΚΥΑ 
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’) 
Τελικά στα κέντρα διασκεδάσεως εκδίδεται από τον οικείο ∆ήµο µόνο µία και µοναδική άδεια, 
δηλαδή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως, χωρίς να απαιτείται και δεύτερη 
ξεχωριστή άδεια µουσικής - µουσικών οργάνων . 
Άρθρο 14 - ∆ικαιολογητικά για την έκδοση της ∆ηµοτικής – ∆ιοικητικής άδειας χρήσης 
µουσικών οργάνων  
Σύµφωνα µε την παρ.2 άρθρο 5 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013: 
Για την χορήγηση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ενδιαφεροµένου φυσικού ή 
νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο πρότυπο του παραρτήµατος το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και στην οποία θα αναγράφει αναλυτικά τους 
τρόπους, τις µορφές και τα µέσα χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της µουσικής στο 
κατάστηµά του ( π.χ. µηχανικά µέσα ή µε ζωντανή µουσική εκτέλεση, µε µουσικά όργανα µε ή 
χωρίς τραγουδιστές κ.λ.π) καθώς και την χρονική διάρκεια της άδειας που ζητά από τον ∆ήµο. 
β) Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ' αριθ. 61167/17.12.2007 (ΦΕΚ 
Β΄2438/28.12.2007) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών : 
 

 
Άδεια λειτουργίας 
µουσικής 

∆ιάρκειας µέχρι και ένα (1) έτος 75 € 

∆ιάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) έτη 150 € 

∆ιάρκειας από τρία (3) έτη και άνω 300 € 

 
γ) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος ή της προέγκρισης. 
δ) Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων η οποία χορηγείται από αντίστοιχο 
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων των 
δηµιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί 
νόµιµα στην Ελλάδα, µε άδεια του αρµόδιου Υπουργείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν 
χρησιµοποιεί ούτε πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από 
Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ] 
ε) ∆ηµοτική Ενηµερότητα , άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 
Άρθρο 15 - Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων 
Η Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων χορηγείται από οργανισµό συλλογικής 
διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών έχει ανατεθεί 
σε Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, µε 
άδεια του αρµόδιου Υπουργείου. 
Προκειµένου να χορηγηθεί η κατά το νόµο απαιτούµενη «άδεια του ∆ήµου» για τη χρήση 
µουσικών οργάνων, ή για την καταλληλότητα του χώρου ή όποια άλλη άδεια σχετική µε χώρο 
όπου πρόκειται να εκτελεσθούν δηµόσια µουσικές συνθέσεις ή άλλα έργα των οποίων η 
διαχείριση έχει ανατεθεί σε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, απαιτείται η προσαγωγή 
έγγραφης άδειας δηµόσιας εκτέλεσης χορηγούµενης από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης 
της εξουσίας δηµόσιας εκτέλεσης. (άρθρο 63 παρ.2 Ν.2121/93, όπως τροποποιήθηκε µε την 
παρ.5 του άρθρου 46 του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/23.12.2010 τεύχος Α'). 
Η άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής παρέχεται αποκλειστικά και µόνον από Οργανισµό 
Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας των δικαιωµάτων των δηµιουργών που λειτουργεί 
νόµιµα στη χώρα µας µε άδεια του Υπουργείου Πολιτισµού [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ]. 
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι, όταν επιχειρήσεις διαθέτουν κάθε είδους τηλεόραση ή ραδιοφωνική 
εγκατάσταση υποχρεούνται να λαµβάνουν άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από τους 
αρµόδιους Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν.2121/1993 και να καταβάλλουν τα σχετικά δικαιώµατα.  
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Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας υποβάλλει αίτηση στον οικείο Ο.Τ.Α. για 
χορήγηση δηµοτικής διοικητικής άδειας µουσικής και δηλώνει ότι δεν χρησιµοποιεί ούτε 
πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από Οργανισµούς Συλλογικής 
∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ], προκειµένου να αποφευχθεί η 
δυνατότητα κατάχρησης και παραβίασης του ν.2121/1993, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 µε το εξής περιεχόµενο: «Η µουσική που χρησιµοποιώ στο κατάστηµά 
µου ανήκει αποκλειστικά και µόνον σε δηµιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν 
αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώµατος σε οργανισµούς συλλογικής 
διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είµαι επίσης ενήµερος ότι το 
να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συµβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστηµά 
µου συνιστά δηµόσια εκτέλεση προστατευόµενων έργων, για την οποία οφείλονται δικαιώµατα 
στους σχετικούς οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης ή άλλους δικαιούχους. Αντίγραφο της 
παρούσας υπεύθυνης δηλώσεώς µου εξουσιοδοτείται µε την παρούσα δήλωσή µου ο ∆ήµος 
[Ο.Τ.Α.] να το κοινοποιήσει άµεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ». (έγγραφο 
Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 16641/2011/10.05.2011) 
Σε περίπτωση που ο επιχειρηµατίας χρησιµοποιεί µουσικά έργα εκπροσωπούµενα µόνον από 
τον έναν εκ των δύο οργανισµών συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να λάβει άδεια από τον 
οργανισµό µόνον εκείνο του οποίου το ρεπερτόριο χρησιµοποιεί, υποβάλλοντας και σχετική 
υπεύθυνη δήλωση (Οργανισµ. Πνευµατ. Ιδιοκτησίας 1195/2013/04.11.2013). 
Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης κοινοποιείται άµεσα από το ∆ήµο στους οργανισµούς 
συλλογικής διαχείρισης και προστασίας ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ προς διαπίστωση των 
δηλωθέντων.  
Άρθρο 16 - Άδεια χρήσης µουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο  
(άρθρο 5 ΚΥΑ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’, άρθρο 14 
παρ.Β2 Υ.∆. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β') 
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος αιτείται χορήγηση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων 
σε υπαίθριο χώρο θα υποβάλλει τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα 
συνοδεύεται µε τοπογραφικό διάγραµµα µε τη θέση και τη φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση 
θα τεκµηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν 
µέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, µε µέγιστη Αηχοστάθµη 80 db δεν δηµιουργούν 
προβλήµατα στα σηµεία προστασίας. 
Τα τρία αντίγραφα θεωρούνται από την υγειονοµική υπηρεσία µετά από αυτοψία χωρίς την 
διενέργεια ηχοµέτρησης και τα δύο επιστρέφονται στο ∆ήµο και το ένα εξ αυτών συνοδεύει την 
άδεια χρήσης µουσικής και επιδεικνύεται στις αρµόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες. 
Τα υπαίθρια Κέντρα ∆ιασκέδασης θα υποβάλλουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας της 
Πολεοδοµίας ότι η απόστασή τους από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία (κύρια ή 
δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκοµείο, γηροκοµείο, σανατόριο, και γενικά 
εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας 
Υγειονοµικής Υπηρεσίας είναι τουλάχιστον 300 µέτρα (αρθ.6, Α5/3010/1985, Υπ.Υγ. Πρ.& Κοιν. 
Ασφαλ.) 
Άρθρο 17 - Στοιχεία και περιεχόµενο αδείας χρήσης µουσικών οργάνων 
1.Η ∆ηµοτική άδεια χρήσης µουσικών οργάνων, σ’ ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος , 
εκδίδεται από το Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου, µετά από 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ή του Συµβούλιου της ∆ηµοτικής Κοινότητας όπου 
λειτουργεί το κατάστηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 73 , παρ. 1 Α και άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 
και τις διατάξεις του Ν . 3463/2006 και χορηγείται στη συνέχεια αυτή, µε πράξη - απόφαση του 
∆ηµάρχου ή του αρµοδίου καθ’ ύλην Αντιδηµάρχου. 
2.Η ∆ηµοτική άδεια χρήσης µουσικών οργάνων ανάλογα µε τον τρόπο, την µορφή ή τα µέσα 
χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της µουσικής στο κατάστηµα που ο υπεύθυνος αυτού - 
ενδιαφερόµενος- µε την αίτηση του ζήτησε, άλλοτε παρέχεται µε ζωντανή µουσική εκτέλεση 
(όταν δηλαδή έχουµε ζωντανή εκτέλεση µε µουσικά όργανα, τραγουδιστές κ.λ.π.), και άλλοτε 
παρέχεται για µηχανικά µέσα ( όταν δηλαδή χρησιµοποιούνται π.χ. στερεοφωνικό συγκρότηµα 
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µε ή χωρίς ηχεία , ηλεκτρονικά ή ψηφιακά µέσα , υλικοί φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου κ.λ.π.) ή 
για µηχανικά µέσα και ζωντανή µουσική.  
Άρθρο 18 - Χρονική διάρκεια άδειας χρήσης µουσικών οργάνων 
Η άδεια χρήσης µουσικών οργάνων χορηγείται για αόριστο χρονικό διάστηµα, εκτός αν ο 
ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι επιθυµεί τη χορήγηση της για διάστηµα ορισµένο, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την επιστροφή του φακέλου από την υγειονοµική υπηρεσία 
στο δήµο. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφερόµενης προθεσµίας, η άδεια λογίζεται 
εκδοθείσα. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί µε αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής 
βεβαίωσης από το δήµο. (παρ.1 άρθρο 5 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 
3106/09.12.2013 τεύχος Β’).  
Όταν η αιτούµενη άδεια από τον δήµο χορηγηθεί για αόριστο χρονικό διάστηµα και ο 
ενδιαφερόµενος έχει δηλώσει ότι θα εκτελεί δηµόσια µουσικές συνθέσεις ή άλλα έργα των 
οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί σε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, τότε απαιτείται η εκ 
νέου προσκόµιση στο ∆ήµο από τον υπόχρεο χρήστη της µουσικής και της νέας ( ανανεωµένης 
χρονικά) άδειας δηµόσιας εκτέλεσης που θα έχει εκ νέου εφοδιαστεί εµπρόθεσµα από τον 
Ο.Σ.∆. για το επόµενο της λήξης αυτής χρονικό διάστηµα.  
Άρθρο 19 - Ανανέωση της άδειας 
Ανανέωση της άδειας χρήσης µουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή χορηγήθηκε για 
περιορισµένη χρονική διάρκεια, ζητείται από τον οικείο δήµο ένα µήνα πριν από την λήξη της. 
Μέχρι τη χορήγηση ή µη της ανανέωσης η χρήση των µουσικών οργάνων τεκµαίρεται ότι είναι 
νόµιµη (παρ.1 άρθρο 5 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος 
Β’), υπό την προϋπόθεση όµως ότι θα έχουν υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία Αδειών του 
∆ήµου, µαζί µε την αίτηση ανανέωσης και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
Ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος θα πρέπει εποµένως µέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση να 
έχει τον αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτηση ανανέωσης της άδειας µουσικής, προς 
αποφυγή αµφισβητήσεων κατά τον αστυνοµικό έλεγχο. 
Γνωµοδότηση της υγειονοµικής Υπηρεσίας δεν απαιτείται για την ανανέωση της άδειας. (παρ.3 
άρθρο 5 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’) 
Άρθρο 20 - ∆ικαιολογητικά για ανανέωση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της ∆ηµοτικής άδειας χρήσης µουσικών 
οργάνων είναι: 
α) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος, 
β) Αντίγραφο της προηγούµενης άδειας µουσικής  
γ)Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ' αριθ. 61167/17.12.2007 (ΦΕΚ 
Β΄2438/28.12.2007) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών 
δ) Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων η οποία χορηγείται από αντίστοιχο 
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων των 
δηµιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί 
νόµιµα στην Ελλάδα, µε άδεια του αρµόδιου Υπουργείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν 
χρησιµοποιεί ούτε πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από 
Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ] 
ε) ∆ηµοτική Ενηµερότητα περί µη οφειλής στον ∆ήµο του άρθρου 285 του Κ. .Κ. (Ν. 
3463/2006). 
Άρθρο 21 - Αντικατάσταση της άδειας 
(παρ.4 άρθρο 5 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’) 
Σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε άλλο πρόσωπο 
είναι δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας χρήσης µουσικών οργάνων χωρίς την τήρηση της 
διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας. Για την αντικατάσταση της άδειας χρήσης µουσικής 
υποβάλλονται αίτηση και τα δικαιολογητικά β και δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η 
αντικατάσταση γίνεται εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών. Αν η προαναφερόµενη προθεσµία 
παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί µε 
αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήµο. 
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Άρθρο 22 - ∆ικαιολογητικά για την αντικατάσταση της ∆ηµοτικής – ∆ιοικητικής άδειας 
χρήσης µουσικών οργάνων  
Για την αντικατάσταση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τα 
κάτωθι δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ενδιαφεροµένου φυσικού ή 
νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο πρότυπο του παραρτήµατος το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
β) Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ' αριθ. 61167/17.12.2007(ΦΕΚ 
Β΄2438/28.12.2007) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών 
γ) Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων η οποία χορηγείται από αντίστοιχο 
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων των 
δηµιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί 
νόµιµα στην Ελλάδα, µε άδεια του αρµόδιου Υπουργείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν 
χρησιµοποιεί ούτε πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από 
Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ] 
δ) ∆ηµοτική Ενηµερότητα περί µη οφειλής στον ∆ήµο του άρθρου 285 του Κ. .Κ. (Ν. 
3463/2006). 
Άρθρο 23 - Περί των Αστυνοµικών ∆ιατάξεων περί των ωρών λειτουργίας της µουσικής 
των παρατάσεων του ωραρίου και κοινής ησυχίας 
1. Η εκάστοτε « ∆ηµοτική άδεια µουσικής» που χορηγείται τελεί , επίσης , υπό τον όρο της 
λειτουργίας της µουσικής στα πλαίσια των επιτρεπτών ωρών και ωραρίων χρήσης και 
λειτουργίας αυτής , σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αρ. 3/ 1996 Αστυνοµικής ∆ιάταξης , που 
καθορίζει µεταξύ όλων των άλλων και α) για µεν την χειµερινή περίοδο, δηλαδή από 1ης 
Οκτωβρίου µέχρι 31ης Μαρτίου, την λειτουργία της µουσικής µέχρι την 22:00 ώρα και β) για δε 
την θερινή περίοδο , δηλαδή από 1η Απριλίου µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου, την λειτουργία της 
µέχρι την 23:00 ώρα , µε παύση των µέσων µετάδοσης ή αναµετάδοσης της µουσικής από την 
15:00 έως την 17:30 ώρα . 
2.Σε εφαρµογή της παραπάνω Αστυνοµικής ∆ιάταξης επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου 
λειτουργίας µουσικής.  
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, 
ανάλογα µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα.  
Άρθρο 24 - Παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικής καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος 
Προτείνει την τροποποίηση της υπ’ αριθµό 32/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, σχετικά µε τον καθορισµό του ωραρίου λειτουργίας µουσικής 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και συγκεκριµένα να επιτρέπεται η λειτουργία 
µουσικής των καταστηµάτων αυτών, µέχρι τις 01:30 από ∆ευτέρα έως Πέµπτη και µέχρι τις  
02:00 από Παρασκευή έως Κυριακή και Αργίες. 
Σε περίπτωση που κάποιο κατάστηµα παρέχει ζωντανή µουσική, το ωράριο να λήγει στις 24:00.   
Άρθρο 25 - Χρήσεις γης 
Σε κάθε περίπτωση για να χορηγηθεί η ∆ηµοτική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής, θα πρέπει να 
έχει προηγηθεί από τη ∆ηµοτική Αρχή ο έλεγχος των χρήσεων γης ( π.χ. παραδοσιακοί οικισµοί 
, διατηρητέοι οικισµοί κ.λ.π.), όπως και των απαιτουµένων αποστάσεων στην περίπτωση 
Υπαιθρίου Κέντρου ∆ιασκεδάσεως . 
Άρθρο 26 - Περιορισµοί σε παραδοσιακούς οικισµούς  
Επιπλέον των ανωτέρω και ειδικά για τους παραδοσιακούς οικισµούς, η εκάστοτε   « ∆ηµοτική 
άδεια µουσικής» που χορηγείται τελεί , επίσης , υπό τον όρο της λειτουργίας της µουσικής, 
σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Π.∆. «Χαρακτηρισµός οικισµών του Ν.Αρκαδίας ως 
παραδοσιακών και καθορισµός ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης αυτών» (ΦΕΚ 
∆΄908/13-11-1998) όπου: «Στα εστιατόρια και τα αναψυκτήρια, απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις 
µε ενισχυτές ήχου». 
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Άρθρο 27 - Περιορισµοί στην Τοπική Κοινότητα Παραλίου Άστρους 
Επιπλέον των ανωτέρω και ειδικά για την Τ.Κ. Παραλίου Άστρους , η εκάστοτε      « ∆ηµοτική 
άδεια µουσικής» που χορηγείται τελεί , επίσης , υπό τον όρο της λειτουργίας της µουσικής, 
σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Π.∆. «Τροποποίηση και καθορισµός ειδικών όρων και 
περιορισµών δόµησης του παραδοσιακού τµήµατος του οικισµού Παραλίου Άστρους, ∆ήµου 
Βόρειας Κυνουρίας (Ν. Αρκαδίας)» (ΦΕΚ ∆΄629/20-07-2004) όπου: «Απαγορεύονται οι 
εγκαταστάσεις µουσικής µε ενισχυτές ήχου» στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που 
βρίσκονται στους τοµείς Α1 και Α2 που χαρακτηρίζονται µε στοιχείο Κ και στον τοµέα Β. 
Άρθρο 28 - Ανάκληση αυτών σε περίπτωση παραβίασης των όρων και των 
προϋποθέσεων έκδοσης και ισχύος τους 
1.Σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. ΙΙ εδ. 18 του Ν. 3463/2006 η ανάκληση της άδειας λειτουργίας 
µουσική ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του ∆ήµου, και στη προκείµενη περίπτωση 
σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1 Α περ. iii , του Ν. 3852/2010 , αρµόδια είναι η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου. 
Άρθρο 29 - Περί της ανάκλησης των αδειών χρήσης µουσικών οργάνων 
1.Για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας µουσικής, εφαρµόζονται όσα ισχύουν για την 
ανάκληση των διοικητικών πράξεων.  
2.Κάθε χορηγηθείσα άδεια χρήσης µουσικών οργάνων από το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας τελεί 
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης και ισχύος της, διαφορετικά κάθε παραβίαση 
αυτών αποτελεί λόγο ανάκλησης της , επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά των 
παραβατών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις των νόµων . 
3. Για την ανάκληση της άδειας χρήσης µουσικών οργάνων, σε κάθε περίπτωση, η αρµοδιότητα 
ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε.  
4. Σύµφωνα µε το άρθρο 57 του ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73/24.03.2014Α΄) «Προϋποθέσεις σφράγισης 
κέντρων διασκέδασης και καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» : 
«Μετά την παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» (Α' 114), προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής: 
«7Α. Η αστυνοµική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκεδάσεως και των 
καταστηµάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 180/1979 (Α' 46), καθώς και των λοιπών 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά 
υγειονοµικές διατάξεις προσφέρονται οινοπνευµατώδη ποτά για άµεση εντός αυτών 
κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστηµα για χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών, αν 
βεβαιώνονται από αστυνοµικούς συνολικά, εντός έτους, τρεις παραβάσεις των διατάξεων του 
άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α' του π.δ. 180/1979, ως ισχύει. Αντίγραφο της απόφασης 
σφράγισης του καταστήµατος και της σχετικής έκθεσης κοινοποιούνται αυθηµερόν στον κατά 
τόπο αρµόδιο δήµο, ο οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό διάστηµα να εκδώσει την απόφαση 
αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον 
οικείο δήµο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα ηµερών, η 
σφράγιση διατηρείται και για τον πέραν των δέκα ηµερών χρόνο.»» 
5. Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ.2 του π.δ. 180/1979 (Α' 46): 
«2.Η Αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και καταστηµάτων 
που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και των λοιπών 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις προσφέρονται οινοπνευµατώδη ποτά για άµεση εντός αυτών 
κατανάλωση, αφαιρεί µε απόφασή της τη χορηγηθείσα άδεια και σφραγίζει το κατάστηµα για 
χρονικό διάστηµα δέκα (10) µέχρι εξήντα (60) ηµερών, εφόσον : 
«α. Βεβαιώθηκαν από αστυνοµικούς ή άλλα αρµόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, 
εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονοµικών διατάξεων που 
καθορίζουν µέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των κέντρων 
διασκέδασης και των λοιπών καταστηµάτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος 
διατάγµατος, των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία 
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µουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόµενης αδείας 
λειτουργίας µουσικής και το ωράριο λειτουργίας του καταστήµατος.»  ή 
β. Εκδόθηκαν, ύστερα από µηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για 
παράβαση των προηγουµένων διατάξεων. 
Εάν µετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος, στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως 
που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου 
παράβαση των προαναφεροµένων διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας 
προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος δύναται να αφαιρείται οριστικά 
µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνοµίας. 
6. Σύµφωνα µε το 20527/29.05.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών:  
«1. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32), το οποίο εφαρµόζεται µετά την 
κατάργηση του άρθρου 17 της Υ.∆. Υ1γ/96967/2012 (ΦΕΚ Β’ 2718), οι διοικητικές κυρώσεις σε 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιβάλλονται µε απόφαση της αρµόδιας 
αδειοδοτούσας αρχής «κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας αρχής που διενήργησε τον έλεγχο». 
2. Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, οι δήµοι της χώρας, όταν 
πρόκειται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ενεργούν, κατά κανόνα, κατά δέσµιο 
αρµοδιότητα (ΣτΕ 1429/1993, 1443/1996) και δεν καταλείπεται σ’ αυτούς διακριτική ευχέρεια 
στην επιµέτρηση και επιβολή της διοικητικής κύρωσης. 
3. Οι δήµοι της χώρας δεν έχουν πρωτογενή κανονιστική αρµοδιότητα. 
Βάσει των ανωτέρω, οι δήµοι της χώρας επιβάλλουν τις διοικητικές κυρώσεις που τους 
υποδεικνύονται από τον αρµόδιο ελεγκτικό µηχανισµό που διενέργησε τον έλεγχο. [1]» 
7.Η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων µπορεί να αφαιρείται προσωρινά µε απόφαση της 
Αρχής που την εξέδωσε , εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε 
περίπτωση υποτροπής (παρ. 5 του άρθρου 3 της 3/96).  
8.Σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου πρόκειται να προβούν σε 
ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών , υποχρεωτικά θα καλείται µε 
γραπτή πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηµατίας – υπεύθυνος του 
καταστήµατος για να εκφράσει προφορικά ή και γραπτά τις απόψεις και τυχόν αντιρρήσεις του 
(δικαίωµα ακρόασης του πολίτη) ενώπιον των αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου , προτού ληφθεί η 
οποιαδήποτε απόφαση. Η πρόσκληση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά µε αποδεικτικό επίδοσης . 
Άρθρο 30 - ∆ιατάραξη κοινής ησυχίας 
1.Σύµφωνα και µε το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης: «1. Απαγορεύεται στα 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 
Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αµιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών 
τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους µουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών 
µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω 
καταστήµατα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, 
καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας 
των περιοίκων».[2]  
2. Άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των 
περιοίκων. 
Άρθρο 31 - Ηχορύπανση  
1. Στην υγειονοµική διάταξη Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/1985 τεύχος Β') καθορίζονται τα «Μέτρα 
Προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων διασκέδασης και 
λοιπών Καταστηµάτων». Σύµφωνα µε το αρθ.4: «1. Η επιτρεπόµενη µέγιστη Α-ηχοστάθµη µέσα 
στα Κέντρα ∆ιασκέδασης καθορίζεται σε 100 db(A). 2. Για τα υπόλοιπα καταστήµατα µε 
µουσική τα οποία δεν θεωρούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα Υγειονοµική ∆ιάταξη Κέντρα 
∆ιασκέδασης η επιτρεπόµενη µέγιστη Α-ηχοστάθµη µέσα σ’αυτά καθορίζεται σε 80 db(A).» 
2. Ενώ σύµφωνα µε την Αστυνοµική ∆ιάταξη 3/96(ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β') καθορίζονται τα 
«Μέτρα για την τήρηση της Κοινής Ησυχίας». Κατά τις ώρες της µεσηµβρινής και νυκτερινής 
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ησυχίας απαγορεύονται η λειτουργία κάθε µουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, 
µαγνητοφώνου ή τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε 
άλλη θορυβώδεις εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους και τα τραγούδια, οι 
φωνασκίες, η χρήση µουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, µαγνητοφώνων και 
τηλεοράσεων στους δρόµους, πλατείες και δηµόσιους γενικά χώρους κατοικηµένων περιοχών, 
καθώς και µέσα στα οχήµατα µεταφοράς του κοινού. 
Άρθρο 32 - Μεταβατικές διατάξεις 
Οι ∆ηµοτικές ∆ιοικητικές άδειες χρήσης Μουσικών οργάνων που έχουν χορηγηθεί από τον 
∆ήµο µας και βρίσκονται σε ισχύ θα πρέπει να εναρµονιστούν µε τους όρους και προϋποθέσεις 
της παρούσας τοπικής κανονιστικής απόφασης 
Αρθρο 33 - Έναρξη ισχύος 
Η ισχύ της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευση της. 
Κατσής ∆ηµήτριος : Θέλω να ενηµερώσω το Σώµα, ότι απέχω από την συζήτηση, γιατί έχω 
έννοµο συµφέρον και δεν µπορώ να πάρω µέρος µέχρι το τέλος της συζήτησης αυτής. 
∆ήµαρχος : Σεβόµενος πλήρως την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και επειδή το 
σχέδιο του κανονισµού που συζητάµε σήµερα είχε αναρτηθεί µε πρωτοβουλία µας στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου για πάνω από δύο µήνες και επειδή δεν έλαβα κανένα e-mail από 
κανέναν ενδιαφερόµενο, που θα έκανε οποιοδήποτε αίτηµα και παρατήρηση επ’ αυτού, έχω να 
κάνω απλώς δύο παρατηρήσεις για προσθήκες επί του κειµένου που αποφάσισε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου.  
Θεωρώ ότι το ωράριο λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, τις καλοκαιρινές 
περιόδους, για το καλοκαιρινό εξάµηνο είναι πάρα πολύ στενό και λίγο να λήγει στις 24:00 και 
γι’ αυτό θα προσθέσω στην εισήγηση να αλλάξουµε αυτή την ώρα, ώστε να το κάνουµε µέχρι 
την 01:00 για τη θερινή περίοδο. Πέραν αυτού, θεωρώ ότι υπάρχει ένα έλλειµµα στον 
κανονισµό, όπου δεν έχει αναφερθεί τι γίνεται σε περιπτώσεις καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος που φιλοξενούν, σύµφωνα µε νόµιµη άδεια, γάµους, βαπτίσεις και συναφείς 
δεξιώσεις και εκδηλώσεις. Γι’ αυτό προτείνω να ενσωµατώσουµε στον κανονισµό την έξης 
αναφορά : «Στις περιπτώσεις που αφορούν γάµους, βαπτίσεις και συναφείς εκδηλώσεις το 
ωράριο για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, των οποίων η άδειά τους αποκλειστικά 
επιτρέπει την διεξαγωγή ανάλογων εκδηλώσεων, παρατείνεται κατ’ εξαίρεση την ηµέρα της 
εκδήλωσης και εφόσον δεν ενοχλούν τους περιοίκους, κατόπιν αιτήσεώς τους και ειδικής 
έγκρισης από τον ∆ήµαρχο» 
Γενικότερα έχω να πω ότι το εν λόγω θέµα της χρήσης µουσικής είναι ένα λεπτό ζήτηµα, το 
οποίο επηρεάζει τόσο επιχειρηµατικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον τόπο µας, όσο 
όµως και το συνολικό τουριστικό προϊόν µας. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να λάβει υπ’ όψη 
του όλες αυτές τις παραµέτρους που έθεσα νωρίτερα και πρέπει να γνωρίζει ότι η λειτουργία της 
µουσικής είναι µεν ένα σηµαντικό τµήµα του τουριστικού προϊόντος του ∆ήµου µας και 
υπάρχουν οι βάσιµοι λόγοι για να αξιοποιηθεί η δυνατότητα που ο ∆ήµος δίνει για παράταση 
του ωραρίου λειτουργίας µουσικής στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντες, όµως επειδή 
είναι η πέµπτη χρονιά που ασχολούµαι µε το θέµα, θέλω να καταθέσω στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
πως το µεγαλύτερο ζήτηµα γύρω από αυτό το θέµα, δεν είναι η απόφαση ή µη απόφαση του 
∆ήµου για την παράταση του ωραρίου λειτουργίας, δεν είναι οι ενέργειες που ο ∆ήµος και οι 
υπηρεσίες του κάνουν, αλλά κάτι άλλο. Το µείζον θέµα λοιπόν που ρυθµίζει το ζήτηµα της 
µουσικής, είναι η εφαρµογή ή µη εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων, µέσα στις οποίες θα 
είναι και η διάταξη που θα ψηφίσουµε σήµερα µε την κανονιστική. 
Άρα λοιπόν, πρέπει να επιστήσουµε την προσοχή τόσο στις υπηρεσίες του ∆ήµου όσο και τις 
άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες που κάνουν ελέγχους, για την πιστότατη εφαρµογή του όποιου 
κανονισµού ψηφίσουµε. Κατά την άποψή µου, αυτό είναι που συµβαίνει στη Βόρεια Κυνουρία, 
όπως και σε πάρα πολλούς ∆ήµους. Η λειτουργία των νυχτερινών καταστηµάτων διέπεται όχι 
τόσο πολύ από τους κανόνες που έχουν ψηφιστεί για τη λειτουργία τους, αλλά περισσότερο 
από την εφαρµογή αυτών των κανόνων. 
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Γι’ αυτό λοιπόν, πέρα των δύο προσθηκών που είπα, εισηγούµαι στο τέλος της απόφασης µας 
να επιστήσουµε στην Αστυνοµία την υποχρέωση της, για την πιστότατη τήρηση του κανονισµού 
που θα ψηφίσουµε, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς άλλες κωλυσιεργίες, γιατί έχουν άµεση 
σχέση µε το ωράριο που συζητάµε και ψηφίζουµε.  
Επίσης, δικαιολογίες και πραγµατικές δυσκολίες που υπάρχουν γύρω από την µέτρηση του 
ήχου ή γύρω από την διαπίστωση άλλων παραβάσεων, θα είναι αντικείµενο στο οποίο ο ∆ήµος 
θα συνδράµει όσο µπορεί να συνδράµει. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν, µετά από την οποιαδήποτε 
απόφαση ληφθεί από αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα συγκαλέσω συνάντηση µε τις 
συναρµόδιες υπηρεσίες, για να επιστήσω την προσοχή τους στην πιστή τήρηση και για να 
κάνουµε όλες τις απαιτούµενες συνεργασίες για να έχουµε ένα καλύτερο καλοκαίρι φέτος από 
άλλες χρονιές, στη βάση πως ό,τι αποφασίζουµε θα τηρείται και δε θα µένει στα χαρτιά. 
Καµπύλης Ιωάννης : Έχουν ειπωθεί πολλά και διάφορα όσον αφορά τη χρήση µουσικής στα 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και η αλήθεια επί του θέµατος έχει τα εξής νοµικά 
δεδοµένα· η άδεια µουσικής µπορεί να ληφθεί από οποιοδήποτε κατάστηµα και µοναδικό 
απαιτούµενο απ’ όλο το νοµικό πλαίσιο είναι η µη όχληση κατοίκων. Συνεπώς, το µοναδικό 
στοιχείο πάνω στο οποίο χτίζεται η άδεια µουσικής, τα ωράρια και λοιπά είναι η µη όχληση. Η 
µη όχληση αναφέρεται σε ένα κόκκινο όριο των επιτρεπόµενων ντεσιµπέλ, όπου κανείς δεν 
επιτρέπεται να έχει µουσική οποιαδήποτε ώρα, αν δεν έχει άδεια µουσικής. Το ραδιόφωνο και η 
τηλεόραση στο κατάστηµα δε χρειάζονται άδεια. Καταρχήν, η µουσική απαγορεύεται σε ώρες 
κοινής ησυχίας, όµως µπορεί µε κανονιστική απόφαση του οικείου ∆ήµου να παραταθεί το 
ωράριο µε παράταση µέσα στη βραδινή κοινή ησυχία. 
Εποµένως, το ζητούµενο δεν είναι η πρακτική της κολοκυθιάς περί της προτεινόµενης 
παράτασης του ωραρίου, αλλά η διασφάλιση της ανταπόκρισης όλων µας στην ουσιαστική 
προϋπόθεση που θέτει το νοµικό πλαίσιο για τη µη όχληση. Εδώ είναι ουσιαστική η 
αρµοδιότητα και η ευθύνη του ∆ήµου, ο οποίος οφείλει να διευκρινίσει και να το εννοεί πως 
πλέον νοικοκυρεύεται το θέµα της µουσικής και καθένας έχει τις ευθύνες του και τις συνέπειές 
του. Υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχει τεχνογνωσία, ώστε να προσφέρεται η ευχάριστη 
ατµόσφαιρα της µη οχλούσης µουσικής σε όλα τα καταστήµατα, ανάλογα µε τα δεδοµένα που ο 
καθένας τους έχει. 
Ο ∆ήµος καλείται επιτέλους να µελετήσει σωστά και να αποφασίσει τη σχετική κανονιστική όχι 
µόνο για το ωράριο, αλλά και ρεαλιστικούς όρους και προϋποθέσεις. Κυρίως, καλείται ο ∆ήµος 
να στηρίξει την κανονιστική απόφαση που θα εκδώσει, σε συνεργασία µε όλους τους 
εµπλεκόµενους, όπως δηµοτικές υπηρεσίες, Ελληνική Αστυνοµία, Λιµεναρχείο, Σύλλογο 
Κατοίκων, Σύλλογο Καταστηµάτων και λοιπά, ώστε να λειτουργήσει σωστά, σύννοµα, 
ρεαλιστικά, µε σαφείς και µε συγκεκριµένους στόχους την πόλη, προς όφελος της τοπικής 
οικονοµίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η κανονιστική απόφαση που θα εκδοθεί δεν 
µπορεί να είναι γενική και αόριστη, αλλά θα πρέπει να µελετηθεί ολόπλευρα και ουσιαστικά κατά 
περιοχές, ανάλογα µε τα δικά τους δεδοµένα, τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν. Εν 
πάση περιπτώσει, υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της από το ∆ήµο οποτεδήποτε και µία 
κανονιστική ωραρίου µουσικής θα πρέπει να µελετηθεί στη συνέχεια και για την υπόλοιπη 
περιοχή του ∆ήµου. 
Να σηµειωθεί γενικότερα, ότι ούτως ή άλλως ισχύει παντού η σχετική αστυνοµική διάταξη περί 
διατάραξης της κοινής ησυχίας που επεκτείνεται και σε κάθε είδους πηγές όχλησης εκτός της 
µουσικής. 
Γιοβάς Ιωάννης : Στον έναν επιτρέπουν να έχει µηχάνηµα χαµηλής ισχύος και στους άλλους 
δεν επιτρέπουν και είναι µε τις ίδιες διατάξεις. Γιατί ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας βγάζει δύο 
διαφορετικές άδειες χρήσης µουσικών οργάνων; 
∆ήµαρχος : Η κάθε άδεια µουσικής διέπεται από ιδιαίτερες διατάξεις, οι οποίες έχουν σχέση µε 
το χώρο στον οποίο βρίσκεται το κατάστηµα, µε τη µορφή και την υγειονοµική κατάσταση του 
καταστήµατος και κυρίως µε το χρόνο στον οποίο εκδόθηκαν, γιατί οι υγειονοµικές διατάξεις 
αλλάζουν περιοδικά. Πιθανώς, αυτός να είναι ο λόγος που να απαντάει στις διαφορές που 
υπάρχουν από άδεια σε άδεια.  
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Αυτοί είναι και οι λόγοι που µας οδήγησαν στο να λάβουµε κανονιστική απόφαση για τη 
λειτουργία της µουσικής, γιατί έχοντας τις ίδιες εµπειρίες και θέλοντας µε τον ίδιο τρόπο να 
ακολουθήσουµε οριζόντια πολιτική απέναντι στους επαγγελµατίες και στα χωριά, αποφασίσαµε 
ότι πρέπει όλες οι άδειες µουσικής πλέον να διέπονται από µία κανονιστική και να επικαλούνται 
µόνο αυτή. Η υπηρεσία λοιπόν, µετά την έγκριση της κανονιστικής απόφασης, θα ζητήσει να 
ανανεωθούν όλες οι άδειες λειτουργίας της µουσικής για τα καταστήµατα, σύµφωνα µε τις νέες 
διατάξεις που ψηφιστούν και άρα, θα πρέπει κάθε επιχειρηµατίας να περάσει από το ∆ήµο και 
να ανανεώσει την άδεια µουσικής που διαθέτει, ώστε να διορθωθούν τα πιθανά σφάλµατα που 
περιγράψατε, αν είναι σφάλµατα, ή να διορθωθούν και όλες οι νέες διατάξεις που θα εισαχθούν 
µε αυτή την κανονιστική. 
∆ικαίος Περικλής : Στο πρώτο ραντεβού των επαγγελµατιών υπήρχε µία εισήγηση που έλεγε 
µέχρι 01:30 τις καθηµερινές, µέχρι τις 02:00 στις αργίες και µέχρι τις δώδεκα τα live. Μετά από 
τρεις – τέσσερις µέρες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλειπε ο κύριος Κόγκος και 
παρευρέθηκα ως αναπληρωµατικός. Ο κύριος Αρφάνης κάνει την εισήγηση του πρώτου 
θέµατος όσον αφορά την πρώτη απόφαση που είχαν πάρει στο Παράλιο Άστρος και µετά 
παρουσιάστηκε µία δεύτερη απόφαση η οποία έλεγε ακριβώς τα ίδια, αλλά δεν ανέφερε 
καθόλου το live. Γυρνώντας, παίρνω τα θέµατα, βλέπω την εισήγηση του δεύτερου θέµατος και 
ενώ ρώτησα τον κύριο Αρφάνη αν υπάρχει ακυρωτική της πρώτης απόφασης που πήρε ο 
Σύλλογος Επαγγελµατιών στη δεύτερη, µου λέει, «Όχι, δεν υπήρχε ακύρωση της πρώτης». 
Τελικά, έχω µπερδευτεί. Πρέπει να πηγαίνω και στις επιτροπές; 
Αρφάνης ∆ηµήτριος : Κύριε ∆ικαίο, το θέµα είναι ξεκάθαρο. Η εισήγηση είναι για λήψη 
κανονιστικής. 
∆ικαίος Περικλής : Κύριε Αρφάνη, λέω ότι η εισήγηση των θεµάτων µου έρχεται µε τη δεύτερη 
απόφαση. 
Αρφάνης ∆ηµήτριος : Ποια εισήγηση; Η εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο; 
∆ικαίος Περικλής : Ναι. 
Αρφάνης ∆ηµήτριος : Οι εισηγήσεις µοιράστηκαν πριν συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής. Εµείς, ως Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πήραµε µία απόφαση και αυτή την απόφαση 
φέρνουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
∆ικαίος Περικλής : ∆εν έχετε όµως άλλη εισήγηση. 
Αρφάνης ∆ηµήτριος : Αυτές τις δύο αιτήσεις εξετάσαµε κύριε ∆ικαίο για να συµφωνήσουµε µε 
τους καταστηµατάρχες. 
∆ικαίος Περικλής : Λέω ότι δεν ήρθε διορθωτική εισήγηση του θέµατος. 
Αρφάνης ∆ηµήτριος : ∆ε µας ενδιαφέρει εµάς ως Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
Παινέσης Γρηγόριος :  Θα έλεγα ότι είναι γενική συνέλευση αυτή της 12ης Ιούνιου του 2015 
και ήταν η αρχική εισήγηση του κυρίου Αρφάνη. Άρα συντάσσεται και µε την απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αυτό θα υποστηρίξω. 
Καµπύλης Ιωάννης : Επί της εισηγήσεως του ∆ηµάρχου συµφωνώ στο να δοθεί µία ώρα 
παράταση της live µουσικής κατά τη θερινή περίοδο. Βέβαια εκεί, δεν ξέρω µε την υγειονοµική 
διάταξη τι γίνεται. 
Γιοβάς Ιωάννης : Ο κύριος ∆ήµαρχος µίλησε για σφάλµατα που πιθανώς να έχει κάνει η 
υπηρεσία και προφανώς προσπαθεί να καλύψει τον Αντιδήµαρχό του, ο οποίος δίνει δύο 
διαφορετικές άδειες µέχρι τώρα και εξυπηρετούσε µε αυτό τον τρόπο τους δηµότες. Όταν µιλάω 
για συναλλαγή, είναι συγκεκριµένο γιατί  µιλάω. 
∆ήµαρχος : Είναι κακό να συµφωνούµε καµία φορά; Μου δείχνετε δύο χαρτιά που είναι 
διαφορετικά και λέω ότι µπορεί να οφείλεται στο ότι είναι σε διαφορετικούς χώρους ή µπορεί σε 
σφάλµατα. Είναι κακό να συµφωνούµε; 
Γιοβάς Ιωάννης : Όχι. 
∆ήµαρχος : ∆ιαπιστώνετε ότι καλύπτω κάποιον; 
Γιοβάς Ιωάννης : Προφανώς, αυτές οι άδειες χρήσης µουσικών οργάνων είναι «µαύρες» 
άδειες χρήσης µουσικών οργάνων και δεν ξέρω αν γίνεται και σε άλλα πράγµατα στο ∆ήµο. 
∆ήµαρχος : Τι εννοείτε «µαύρες»; 
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Γιοβάς Ιωάννης : Ο νοών νοείτω. 
∆ήµαρχος : Ξέρω για «µαύρα» χρήµατα και για µαύρο χρώµα, αλλά για µαύρη άδεια δεν ξέρω. 
Μπορείτε να µου εξηγήσετε τι εννοείτε; 
Γιοβάς Ιωάννης : Εξυπηρετούν συµφέροντα προφανώς. Όσον αφορά τις διατάξεις που έχουν 
να κάνουν µε την κανονιστική διάταξη, θα διαφωνήσω µε την παράταση την οποία δίνετε, διότι η 
συζήτηση που κάναµε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ήταν συγκεκριµένη και όριζε µία 
συγκεκριµένη ώρα. Όλο αυτό το οποίο βγάζετε µέσα από µία κανονιστική διάταξη, αναιρείται µε 
την έννοια ότι όλοι αυτοί θα πρέπει να υπόκεινται στις ισχύουσες διατάξεις περί ηχορύπανσης, 
περί παραδοσιακών οικισµών, που σηµαίνει ότι θα πρέπει µέχρι τις 23:00 να έχουν ογδόντα 
ντεσιµπέλ ο καθένας µέσα στο κατάστηµα του και όχι απ’ έξω και ότι µετά τις 23:00 θα πρέπει 
να έχει µέσα στο κατάστηµα τριάντα ντεσιµπέλ. Έξω από το κατάστηµα. Το ορίζει σαφώς ο 
νόµος. Άρα λοιπόν, το να περνάµε µία κανονιστική διάταξη η οποία θα λέει ότι θα δώσουµε 
άδεια να παίζουν µέχρι το πρωί, προφανώς το κάνουµε για χάρη, γιατί οι ισχύουσες διατάξεις 
αυτό δεν το επιτρέπουν στην ουσία. ∆εν µπορώ να καταλάβω γιατί το λέµε. Ποιου τα αφτιά 
χαϊδεύουµε; Μετά θα πάµε να ζητήσουµε από την αστυνοµία να πάει να στηρίξει τη νοµοθεσία; 
Θα τα κλείσει όλα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση η αστυνοµία να πάει εκεί, να το βρει να παίζει 
µουσική µετά τις 24:00 και να µην το κλείσει, άσχετα µε τη δική µας κανονιστική διάταξη. 
∆ήµαρχος : Τους κανονισµούς τους φτιάχνουµε, γιατί ο νόµος το επιβάλει. Επίσης οι 
ισχύουσες διατάξεις υπερισχύουν των διατάξεων των κανονισµών. Τρίτον, δεν πουλάµε τις 
αποφάσεις µας. ∆εν ξέρω αν αγοράζετε ή αν πουλάτε αποφάσεις, αλλά εγώ ούτε αγοράζω, 
ούτε πουλάω αποφάσεις. Τέταρτον, όταν οι ισχύουσες διατάξεις που περιλαµβάνονται ακόµα 
και µέσα στον κανονισµό ισχύουν, τότε η παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος είναι µία νόµιµη διαδικασία, όταν αυτή γίνεται µε τη νόµιµη 
λειτουργία. Μία κανονιστική διάταξη µόνο αυτό µπορεί να κάνει και αυτό κάνει η κανονιστική 
διάταξη που εισηγούµαι να ψηφίσουµε εδώ. Για τα υπόλοιπα, όπως είπα και στα προηγούµενα 
θέµατα, δεν µπλέκω σε τσακωµούς. 
Γκαύρος ∆ηµήτριος : Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Γιοβά που µίλησε για τον 
Αντιδήµαρχο ο οποίος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και υπέγραψε κάποιες 
άδειες. Κύριε Γιοβά να γνωρίζετε ότι εµείς, ως ∆ηµοτική Αρχή, η προηγούµενη και η τωρινή, δεν 
παρεµβαίνουµε στη νοµιµότητα και στο έργο των υπαλλήλων. Οι αιτήσεις γίνονται στην αρµόδια 
υπηρεσία, προσκοµίζονται τα απαιτούµενα έγγραφα, δίνεται η προέγκριση και εφόσον έρθουν 
όλα τα δικαιολογητικά, δίνεται η άδεια. ∆είτε στα δύο διαφορετικά χαρτάκια που έχετε µπροστά 
σας αν ισχύει για το ίδιο κατάστηµα ή αν ισχύει το ένα για παράδειγµα για αναψυκτήριο και το 
άλλο για εστιατόριο ή καφετέρια. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δείτε πριν πείτε κάτι και µπορεί να 
ερωτηθεί η αρµόδια υπηρεσία και οι αρµόδιοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν εισηγηθεί για να 
χορηγηθούν οι άδειες. 
Γι’ αυτό, θέλω να ανακαλέσετε αυτό που είπατε για χάρες και περί πελατειακής σχέσης. ∆εν σας 
το επιτρέπω. 
Αρφάνης ∆ηµήτριος : Θα ήθελα να πω κύριε Γιοβά ότι ο κάθε αιτούντας που ζητάει άδεια και 
νοµίζω ότι έχει όλες τις αδειοδοτήσεις εδώ πέρα, ξέρει πόσα ντεσιµπέλ πρέπει να είναι έξω από 
το µαγαζί του, πόσα πρέπει να είναι µέσα, τι ώρες είναι και δε χρειάζεται να αρχίσουµε να τα 
λέµε αυτά µεταξύ µας. 
Κατσής ∆ηµήτριος : Κύριε Γιοβά, επειδή τέθηκε θέµα επί προσωπικού, θα σας παρακαλέσω 
να προσκοµίσετε στο Προεδρείο τα χαρτιά που έχετε µε τις άδειες, προκειµένου να 
αποτελέσουν µέρος της όλης συζήτησης και αν θεωρείτε ότι έχει εξαντληθεί η συζήτηση, θέλω 
να προχωρήσουµε στις τοποθετήσεις και στην ψηφοφορία της προτάσεως του ∆ηµάρχου. 
Μπόνος Κωνσταντίνος : έχω κέντρο διασκέδασης. Με τον κύριο ∆ήµαρχο και µε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, έχουµε ασχοληθεί τον τελευταίο καιρό για να βρούµε µία άκρη µε τα µαγαζιά µε τα 
οποία έχουµε αντικρουόµενα συµφέροντα. Πιστεύουµε ότι κάνουµε το καλύτερο δυνατό για να 
µπορέσουµε να τα βρούµε µε τα µαγαζιά µεταξύ µας και είµαστε πρωτεργάτες στο να δοθεί 
παράταση ωραρίου. Την παράταση ωραρίου τη δώσαµε µε όλη µας την καρδιά για το κοινό 
τουριστικό συµφέρον της περιοχής µας και τα λέω αυτά, για να µπορέσει ο κόσµος να καταλάβει 
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ότι δεν είµαστε αντίθετοι και αντίπαλοι των µαγαζιών και για να αντικρούσουµε ορισµένα 
κακόγουστα που ακούγονται. Συµφωνούµε και µε την δεύτερη παράταση ωραρίου που έδωσε ο 
κύριος ∆ήµαρχος, γιατί το συζήτησε µαζί µας και είµαστε σύµφωνοι µε τη µία ώρα ακόµα για την 
καλοκαιρινή περίοδο. 
Εµείς ζητάµε να µην αλλάζει η χρήση των µαγαζιών. ∆εν µπορούµε να ανεχθούµε µαγαζιά τα 
οποία έχουν άδειες για εστιατόρια και για καφετέριες να γίνονται κέντρα διασκέδασης. Πονάµε 
οικονοµικά, επειδή έχουµε βγάλει αυτή την καταραµένη άδεια. ∆ε θέλω να σας κουράσω µε το τι 
πληρώνουµε, αλλά είναι εξωφρενικά τα λεφτά, πολλαπλάσια. 
Ζητάµε από εσάς κύριε ∆ήµαρχε να µας διασφαλίσετε την αυστηρή τήρηση του ωραρίου και γι’ 
αυτό δεχτήκαµε ό,τι µας ζητήσατε. ∆εν µπορούµε όµως να δεχτούµε να γίνονται κάποιοι κέντρα 
διασκέδασης. ∆ε µας παραχώρησαν απολύτως τίποτα και ποτέ δε ζητάµε, όµως ζητάµε να 
µπορέσουµε να δουλέψουµε και εµείς. Αλλιώς, θα σας παραδώσουµε τα κλειδιά για να 
καταλάβετε ότι οι καταστάσεις είναι σοβαρές. 
Όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Γιοβάς για την κανονιστική, υπάρχει η υπ’ αριθµό 3/1996 
αστυνοµική διάταξη που αναφέρει ότι «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται µέχρι τις δώδεκα τη 
χειµερινή περίοδο, µέχρι έντεκα τη θερινή και µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφεροµένων». Οπότε µπορεί ο ∆ήµος να δώσει παράταση. 
Επίσης, θέλουµε να µας πείτε κύριε ∆ήµαρχε πως θα διασφαλίσετε το ωράριο, γιατί εµείς δεν 
είµαστε διατεθειµένοι να γινόµαστε «καρφιά» στην αστυνοµία και δεν το έχουµε κάνει ποτέ. 
Θέλουµε από εσάς και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να µας διασφαλίσετε αυτό που 
δώσαµε στα καφέ και στα εστιατόρια, γιατί είναι µεγάλο πράγµα να δίνεις παραπάνω ώρες 
λειτουργίας. 
∆ήµαρχος : Καταρχήν, δε δώσατε τίποτα κύριε Μπόνο. Είστε ένας επιχειρηµατίας, όπως και οι 
άλλοι είναι επιχειρηµατίες και είµαστε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο που παίρνουµε µία απόφαση. 
Μπόνος Κωνσταντίνος : Παραχωρήσαµε. 
∆ήµαρχος : Συναινέσατε στο διάλογο που έγινε. Θέλω να ξεκαθαρίσω απόλυτα τη θέση µου. 
Όταν πρόκειται να λάβουµε µία απόφαση η οποία επηρεάζει επαγγελµατίες, επιχειρηµατίες και 
γενικότερα, είναι η απόφαση που ρυθµίζει οικονοµικές δραστηριότητες, εµείς ως παράταξη και 
εγώ προσωπικά, ποτέ δεν είµαι µε την πλευρά ούτε της µίας επαγγελµατικής τάξης, ούτε της 
άλλης. Αυτό που µας απασχολεί ως ∆ήµο, είναι οι επιπτώσεις που αυτές οι οικονοµικές 
δραστηριότητες φέρουν στους δηµότες συνολικά. Άρα λοιπόν κυρίαρχο θέµα αυτής της 
κανονιστικής και ζήτηµα το οποίο δε συζητήθηκε, είναι ότι η λειτουργία της µουσικής στα κέντρα 
γενικά, θα πρέπει να είναι αυτή που θα δηµιουργεί τη µικρότερη όχληση στον υπόλοιπο κόσµο. 
Αυτή είναι η βασική αρχή µε την οποία λειτουργούµε και εισηγούµαστε θέµατα που έχουν σχέση 
µε ρύθµιση οικονοµικών δραστηριοτήτων. Αυτή είναι η βασική αρχή µε την οποία ρυθµίζουµε 
τον τρόπο που δίνουµε άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων και τραπεζοκαθισµάτων, αυτός 
είναι ο τρόπος µε τον οποίο παίρνουµε τις αποφάσεις µας για τη χρήση κοινοχρήστων, για την 
πεζοδρόµηση ή για τη µη πεζοδρόµηση, για την απαγόρευση της στάθµευσης και για όλες 
εκείνες τις λειτουργίες που επηρεάζουν το χώρο. Εµείς λοιπόν έχουµε µία και µοναδική 
κατεύθυνση στις αποφάσεις µας· να µην επηρεάζονται οι υπόλοιποι δηµότες από τις 
οικονοµικές δραστηριότητες ιδιωτών. 
∆εν ήρθαµε εδώ πέρα να κάνουµε ούτε τον Σολοµώντα, ούτε ήρθαµε εδώ να στηρίξουµε 
οικονοµικές τάξεις έναντι άλλων και πολύ περισσότερο, έναντι των δηµοτών. Από όλους τους 
εµπλεκόµενους στο ζήτηµα της µουσικής είµαστε µε την πλευρά των πελατών και των µη 
πελατών, είµαστε µε την πλευρά των δηµοτών, µε την πλευρά των ανθρώπων που δέχονται 
επιπτώσεις από αυτή την οικονοµική λειτουργία και αυτό διέπει και τις αποφάσεις µας. 
Είµαστε όµως και από το νόµο υπεύθυνοι να εφαρµόσουµε τις αποφάσεις µας και για την 
ακρίβεια, είµαι προσωπικά από το νόµο του Καλλικράτη, υπεύθυνος να εφαρµόζω τις 
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν, θα οργανώσουµε την 
ενηµέρωση των συναρµόδιων υπηρεσιών, µε απόδειξη όµως αυτή τη φορά και αυτό θα 
προσπαθήσουµε να κάνουµε, που δε συνέβαινε παλιότερα. ∆ηλαδή, όλες τις άδειες λειτουργίας 
µουσικής θα τις κοινοποιήσουµε στο αστυνοµικό τµήµα, γιατί είναι ανεπίτρεπτο ο αστυνοµικός 
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να κάνει έλεγχο και να ζητάει την άδεια από τον επιχειρηµατία. Θα πρέπει να τηρεί αρχείο, να 
γνωρίζει τι γίνεται και να πηγαίνει έχοντας γνώση των όρων της άδειας που έχει ο κάθε 
επιχειρηµατίας. 
Προσωπικά, σε ό,τι µε αφορά, αναφορικά µε τις ευθύνες µου για την εφαρµογή των αποφάσεων 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θεωρώ ότι είµαι ο µοναδικός άνθρωπος στο ∆ήµο που δε θα 
κατηγορηθώ ότι έχω ίδιο όφελος και ότι είµαι ρουφιάνος, αν ειδοποιήσω τις αστυνοµικές αρχές 
για µία παράβαση που συντελείται και δυσχεραίνει την ευθύνη που έχω αναλάβει απέναντι 
στους δηµότες της Βόρειας Κυνουρίας να υλοποιώ τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Άρα λοιπόν, εµένα θα πάρεις τηλέφωνο. 
Χιώτης Ευστράτιος : έχω κι εγώ άδεια για κέντρο διασκέδασης και καφετέρια παράλληλα. 
Αναφερόµαστε συνέχεια σε µία παράταση, η οποία γίνεται µε γνώµονα την κοινή ησυχία, αλλά 
δεν έχει να κάνει µόνο µε την κοινή ησυχία, γιατί σαφώς κάποιος µπορεί να λάβει τα µέτρα του 
και να θωρακίσει το κατάστηµα του έτσι, ώστε να µην ενοχλεί κανέναν, ούτε αυτόν που είναι 
ακριβώς µπροστά από την πόρτα του καταστήµατος. Όµως θίγονται κάποιοι οι οποίοι έχουν 
διαφορετική άδεια, την οποία τροποποιούν, όπως άδεια εστιατορίου και πουλάνε µουσική, 
εκµεταλλευόµενοι αυτή την παράταση.  
Επίσης, αναφέρετε στην κανονιστική κάποιες διαφοροποιήσεις στις άδειες που θα χορηγείτε µε 
διαφορές στα ανταποδοτικά. Κανένας δεν αναφέρει ότι θίγονται κάποια µαγαζιά µε αυτές τις 
παρατάσεις που δίνετε. Συµφωνώ στο να δίνονται αυτές οι παρατάσεις, στο να δίνεται η απλή 
παράταση της µουσικής που κάποιος ο οποίος τρώει ή κάποιος ο οποίος πίνει τον καφέ ή το 
ποτό του να έχει µία µουσική υπόκρουση, αλλά όχι να γίνονται κέντρα διασκέδασης και 
τροποποιώντας την άδεια τους να µπαίνουν σε άδειες άλλων που δε γίνεται να τους 
ανταγωνιστούν, γιατί τα ανταποδοτικά είναι τεράστια. Το προσπεράσαµε αυτό το θέµα και θέλω 
να τεθεί ξανά για το 5%, για το 0,5% και τα λοιπά.  
∆ήµαρχος : Όπως είπα νωρίτερα, η κανονιστική δεν ισχύει όταν άλλη διάταξη ορίζει 
διαφορετικά και δεύτερον, η κανονιστική που συζητάµε σήµερα αφορά τη µουσική. Άρα λοιπόν, 
ο τρόπος και τα ύψη των τελών που επιβάλλονται δεν είναι αντικείµενο της κανονιστικής. Παρ' 
όλα αυτά θα σου περιγράψω ότι η νοµοθεσία από µόνη της ξεκαθαρίζει αυτό το ζήτηµα που 
βάζεις και λέει ότι η ρύθµιση του ύψους των ανταποδοτικών τελών που πληρώνουν οι 
επαγγελµατίες αυτού του χώρου προς τους ∆ήµους, δεν αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας 
που έχει ο κάθε επιτηδευµατίας, αλλά στο ποιο είναι το κυρίαρχο προϊόν που προσφέρουν 
στους πελάτες τους. Όµως, αυτό δεν είναι αντικείµενο µίας κανονιστικής για τη µουσική, αλλά 
είναι αντικείµενο και κρίση που η υπηρεσία κάνει γύρω από το ύψος των ανταποδοτικών. 
Όπως έχω πει πολλές φορές, είναι και αυτό ένα ζήτηµα που ποτέ δεν είχε εφαρµοστεί στο ∆ήµο 
της Βόρειας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο µας, όπως και σε πολλούς άλλους ∆ήµους, θεωρείτο ότι τα 
ανταποδοτικά τέλη που εισπράττονται έχουν σχέση µε την άδεια λειτουργίας, όµως η νοµοθεσία 
είναι ξεκάθαρη και δεν µπορεί να µην εφαρµοστεί από τις δηµοτικές υπηρεσίες του ∆ήµου. 
Γιοβάς Ιωάννης : Θα ήθελα να κάνω µία µικρή τοποθέτηση, γιατί νοµίζω ότι δεν εξαντλήθηκε 
το θέµα. Θέλω να δω το θέµα της χρήσης µουσικής από µία άλλη γωνία. Συζητάµε από την 
πλευρά των επαγγελµατιών και έχουµε στην περιοχή µας δέκα – είκοσι επαγγελµατίες. Από την 
άλλη µεριά, εµείς σαν κοινωνία και κάποιοι από εδώ που είναι κατασκευαστές έφτιαξαν σπίτια ή 
πούλησαν σπίτια σε κάποιους χιλιάδες ανθρώπους µε πολλαπλάσια οφέλη για τον τόπο. 
∆ηλαδή, έχουµε είκοσι επαγγελµατίες που επένδυσαν από εκατό χιλιάδες ευρώ ο καθένας, 
σύνολο δύο εκατοµµύρια ευρώ και έχουµε και χιλιάδες διαµερίσµατα από εκατό χιλιάδες ευρώ 
το καθένα, οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα και επένδυσαν για να κάνουν τις διακοπές τους και 
ερχόµαστε τώρα να πάρουµε µία απόφαση, για το πώς θα βοηθήσουµε αυτούς τους 
εικοσιπέντε να επιβιώσουν εις βάρος των άλλων. ∆ηλαδή, έφτιαξα µία πολυκατοικία, που την 
πούλησα µε τη λογική ότι είναι ήσυχα και θα κάνουν τις διακοπές τους εδώ και πήγα του έφτιαξα 
από κάτω ένα µαγαζί που βαράω µέχρι το πρωί. ∆ικαιούµαστε να το κάνουµε αυτό; Εδώ δεν 
είναι Μύκονος.  
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Θα πρέπει να το δούµε και από την πλευρά του πολίτη, ο οποίος έρχεται εδώ να κάνει τις 
διακοπές του. Τι τουρισµό έχουµε εµείς εδώ; Θέλετε να τον αλλάξουµε και να γίνουµε Μύκονος; 
Να το αποφασίσουµε όµως να γίνουµε, αλλά δεν το έχουµε αποφασίσει. 
Αυτή την πλευρά πρέπει να δούµε και πρέπει να είµαστε πιο ευαίσθητοι σε σχέση µε τους 
πολίτες που έρχονται να κάνουν τις διακοπές τους.  
Παινέσης Γρηγόριος : Συµφωνούµε µε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, συν την 
τροποποίηση του ∆ηµάρχου και τη συµπληρωµατική για τις κοινωνικές εκδηλώσεις. 
Γιοβάς Ιωάννης : διαφωνώ µε την επέκταση του ωραρίου και καταψηφίζω 
Κωνσταντίνου Νικόλαος – Πρόεδρος Τ.Κ. Παραλίου Άστρους : Όσον αφορά αυτό που 
εισηγήθηκε ο κύριος ∆ήµαρχος για να γίνονται γάµοι και εκδηλώσεις στα καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε ποιες διατάξεις είναι και ποια καταστήµατα θα έχουν 
το δικαίωµα; 
Καµπύλης Ιωάννης : Για ζωντανή µουσική µίλησε ο κύριος ∆ήµαρχος. 
Κωνσταντίνου Νικόλαος – Πρόεδρος Τ.Κ. Παραλίου Άστρους : Έχει βάλει και µία άλλη 
παράγραφο. 
∆ήµαρχος : Εισηγήθηκα πολύ συγκεκριµένα την εξής προσθήκη· στις περιπτώσεις που 
αφορούν γάµους, βαπτίσεις και συναφείς εκδηλώσεις, το ωράριο για τα καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, των οποίων η άδεια τους επιτρέπει την διεξαγωγή ανάλογων 
εκδηλώσεων, παρατείνεται κατ’ εξαίρεση την ηµέρα της εκδήλωσης και εφόσον δεν ενοχλούν 
τους περιοίκους, κατόπιν αιτήσεως τους και έγκρισής του από τον ∆ήµαρχο.  
Άρα λοιπόν, η απάντηση είναι ότι για όσα καταστήµατα έχουν από το νόµο τη δυνατότητα να 
κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις. 
Μπακάλη Αναστασία – Πρόεδρος Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα : Παράταση µέχρι τι ώρα; 
Καµπύλης Ιωάννης : από ∆ευτέρα µέχρι Πέµπτη έως 01:30, από Παρασκευή µέχρι Κυριακή 
µέχρι τις 02:00 και τα live µε τις 01:00 το καλοκαίρι. 
 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους και οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Κοινοτήτων Παραλίου Άστρους, Ξηροπηγάδου και Αγίου Ανδρέα, συµφωνούν µε την 
εισήγηση 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών 
Συµβούλων και µετά από διαλογική  συζήτηση, 

 
Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
και εγκρίνει το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης «περί λειτουργίας µουσικής καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος», στο ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας, το οποίο ανακεφαλαιωτικά είναι το 
παρακάτω :  
 
Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση (κανονισµός και διάταξη), που αφορά τους όρους και τις 
προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης και ανάκλησης των ∆ηµοτικών Αδειών Περί Λειτουργίας 
Μουσικής (είτε µε µηχανικά µέσα, είτε µε ζωντανή µουσική) σε καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, έλαβε υπόψη της και βασίστηκε στις πιο κάτω διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας και ειδικότερα στις εξής : 

• Άρθρα 75, 76 παρ. 1 , 79 και 80 παρ. 4 και επόµ., 285 του Ν 3463/2006 «Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» ΦΕΚ 114 / τ. Α /2006 

• Άρθρα 73 και 83 του Ν. 3852 / 2010 (Καλλικράτης) 

• Αστυνοµική ∆ιάταξη 3/96(ΦΕΚ 15/96) τεύχος Β' «Μέτρα για την τήρηση της κοινής 
ησυχίας» 

• Άρθρο 3 και άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.∆. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 
2718/08.10.2012τεύχος Β') 

• Υ1γ/Γ.Π./οικ.4476 
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• Υγειονοµική διάταξη (Υ∆) Α5/3010 (ΦΕΚ 593/τ.Β'/2101985) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

• 36875/26.09.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 

• Ν. 2121/93 (ΦΕΚ 25/04.03.1993 Α΄) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και 
πολιτιστικά θέµατα» 

• Άρθρο 5 της ΚΥΑ/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013Β’) «Απλούστευση των 
διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, θεάτρου και κινηµατογράφου»  

• Υπ' αριθµό 61167/17.12.2007 (ΦΕΚ Β΄2438/28.12.2007) απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών 

• Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/23.12.2010 τεύχος Α') 

• Έγγραφο Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 16641/2011/10.05.2011 

• Άρθρο 57 του ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73/24.03.2014Α΄) «Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων 
διασκέδασης και καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» 

• Π.∆. 180/79 (ΦΕΚ 46/10.03.1979 Α’) «Περί όρων λειτουργίας καταστηµάτων 
οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως», όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

• 20527/29.05.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

• Άρθρο 9 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32) 
Άρθρο 1 - Σκοπός 
Σκοπός της παρούσας τοπικής κανονιστικής πράξης – απόφασης είναι, το να λειτουργούν όλα 
τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και οι επιχειρήσεις αρµοδιότητας του ∆ήµου 
Βόρειας Κυνουρίας που χρησιµοποιούν µουσική (είτε µε µηχανικά µέσα, είτε µε ζωντανή 
µουσική), µε αρχές και κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς σ’ όλους τους ενδιαφεροµένους 
επιχειρηµατίες και πολίτες, έτσι ώστε να είναι άπαντες εφοδιασµένοι από το ∆ήµο Βόρειας 
Κυνουρίας µε άδειες χρήσης µουσικών οργάνων και να λειτουργούν σύννοµα και χωρίς να 
διαταράσσουν την κοινή ησυχία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών, αλλά και τα 
καταστήµατα και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν χωρίς προβλήµατα, στα πλαίσια της 
απρόσκοπτης επιχειρηµατικής δραστηριότητας αυτών. 
Άρθρο 2 - Αρµοδιότητες ∆ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Κ.∆.Κ. ( N.3463/2006) για τις 
άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής  
1. Ο ∆ήµος σύµφωνα µε άρθρο 75, παρ II, περιπτώσεις 13 και 18, του N. 3463 / 2006 (Κ.∆.Κ), 
έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα στις παρακάτω περιπτώσεις: 
Περίπτωση 13. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και 
εγκατάστασης των καταστηµάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργία και εγκατάστασης των 
οποίων καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονοµικούς 
κανονισµούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης αυτών. 
Περίπτωση 18. Η χορήγηση και ανάκληση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων, καθώς και ο 
έλεγχος της τήρησης των σχετικών διατάξεων. 
2. Η άδεια λειτουργίας µουσικής χορηγείται από την επιτροπή ποιότητας ζωής (άρθρο 73 παρ.1 
Α,iii, Ν.3852/2010) ή από το συµβούλιο δηµοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστηµα ή 
επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρµοδιότητας της δηµοτικής κοινότητας ( άρθρου 
83,παρ. 1 περ.γ, Ν.3852/2010) 
Άρθρο 3 - Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης µουσικών οργάνων 
1.Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί άδεια χρήσης µουσικών οργάνων σε κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος , είναι το κατάστηµα να λειτουργεί νόµιµα. 
2.Η άδεια χρήσης µουσικών οργάνων µπορεί να χορηγηθεί : 
α) είτε µε την υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του καταστήµατος , δηλαδή µετά την προέγκριση ίδρυσής του  
β) είτε οποτεδήποτε µετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος 
(αρθρ.80 παρ.4 Κ.∆.Κ.) 
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Άρθρο 4 - ∆ηµοτική – ∆ιοικητική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής (αρθ.73 παρ.1Α' περ.ιιι 
ν.3852/2010) 
1.Κάθε επιχειρηµατίας που έχει στο όνοµα και στην επωνυµία του (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), 
στην ευθύνη και στην εκµετάλλευση του, την λειτουργία και την διεύθυνση ενός καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας επιχείρησης, που ανήκει στην αρµοδιότητα του ∆ήµου και 
που χρησιµοποιεί – εκτελεί – παρουσιάζει ή εκµεταλλεύεται, δηµόσια τα µουσικά έργα και την 
µουσική (ελληνική και ξένη) εντός των χώρων λειτουργίας του καταστήµατος ή της 
επιχειρήσεως του, είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει σχετική αίτηση, να λαµβάνει και να 
εφοδιάζεται από τον ∆ήµο, ∆ηµοτική ∆ιοικητική άδεια για την λειτουργία και την χρήση της 
µουσικής ( στίχων ,συνθέσεων , τραγουδιών) στο κατάστηµα ή την επιχείρησή του . 
2.Η εν λόγω άδεια µουσικής που εκδίδει και χορηγεί ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας µέσω της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή της ∆ηµοτικής Κοινότητας, αποτελεί ∆ηµοτική ∆ιοικητική Πράξη 
της ∆ιοίκησης του ∆ήµου , κατ’ εφαρµογή της αρµοδιότητας του άρθρου 73 ή του άρθρου 83 
του Ν. 3852 / 2010 . 
3.‘Ολες οι ∆ηµοτικές ∆ιοικητικές άδειες χρήσης µουσικών οργάνων θα εκδίδονται από τον ∆ήµο 
και θα χορηγούνται στους επιχειρηµατίες – χρήστες της µουσικής σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα, τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, της παρούσας τοπικής 
κανονιστικής πράξης – απόφασης . 
Άρθρο 5 - Υποχρεωτική η άδεια µουσικής εκ των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας 
Σύµφωνα και µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Αστυνοµικής ∆ιάταξης υπ’ αρ. 3 (ΦΕΚ Β’ 
15/1996) «Απαγορεύεται στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37 , 38 και 
39 της Αιβ/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Β 526) , καθώς και στις αµιγείς αίθουσες 
διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους µουσικών οργάνων, 
καθώς και στερεοφωνικών µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής» 
και εν προκειµένω της ∆ηµοτικής Αρχής στην οποία περιήλθαν σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010 και οι σχετικές αρµοδιότητες µε βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του N. 3463/2006 . 
Ενώ σύµφωνα και µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Αστυνοµικής ∆ιάταξης υπ’ αρ. 3 : 
Άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των 
περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθµός των µουσικών οργάνων, 
η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την 
υγειονοµική Υπηρεσία.  
Άρθρο 6 - Υπόχρεοι εφοδιασµού µε ∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια για την χρήση µουσικών 
οργάνων 
Για τα παρακάτω καταστήµατα απαιτείται άδεια µουσικής : 

• Οι επιχειρήσεις αναψυχής και οι επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευµατωδών ποτών δύνανται να κάνουν χρήση µουσικής και µουσικών οργάνων. 
Τέτοιες επιχειρήσεις είναι τα καφενεία, καφετέριες, κυλικεία, µπαρ, open bar, κ. τ.όµ. 
αναψυκτήρια κ. τ.όµ. κέντρα ∆ιασκέδασης, οι υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι 
εκδηλώσεων, κ.τ.όµ. (άρθρο 3 και άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.∆. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 
(ΦΕΚ 2718/08.10.2012τεύχος Β')  

• Για τα Κέντρα ∆ιασκέδασης όσον αφορά τη µουσική εφαρµόζονται οι όροι και 
προϋποθέσεις της υγειονοµικής διάταξης (Υ∆) Α5/3010 (ΦΕΚ 593/τ.Β'/2101985) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. (άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.∆. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 
2718/08.10.2012 τεύχος Β') 

Χρήση µουσικής και µουσικών οργάνων στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών : 

• Οι επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών που κάνουν χρήση µουσικής δύναται µε τη 
χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή µεταβίβασης αυτής (στον αρµόδιο OTA) να 
υποβάλλουν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και για τη χορήγηση άδειας χρήσης 
µουσικών οργάνων. (άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.∆.Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 
2718/08.10.2012 τεύχος Β') 
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• Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει δηµόσια χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση, αναπαραγωγή 
του ήχου, µετάδοση ή αναµετάδοση του ήχου ή της εικόνας και ήχου και εν γένει 
λειτουργία µουσικής εντός ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας 
επιχείρησης αρµοδιότητας του ∆ήµου, ο επιχειρηµατίας και κατά νόµο υπεύθυνος της 
λειτουργίας αυτού, είναι υποχρεωµένος να έχει εφοδιαστεί και µε ∆ηµοτική –∆ιοικητική 
Άδεια περί λειτουργίας Μουσικής και µάλιστα, πριν την έναρξη της χρήσης- εκτέλεσης και 
της λειτουργίας της µουσικής εντός αυτών, διαφορετικά η άνευ αδείας λειτουργία της 
µουσικής σ’ αυτό, είναι µη σύννοµη στους χώρους ευθύνης, δραστηριότητας και 
λειτουργίας του καταστήµατος ή της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω . 

Άρθρο 7 - Τρόποι και µέσα χρήσης – εκτέλεσης της µουσικής 
1.Ανεξάρτητα από τον τρόπο, τη µορφή και τα µέσα της δηµόσιας χρήσης –εκτέλεσης – 
παρουσίασης των µουσικών έργων και της µουσικής (ελληνικής ή ξένης) γενικότερα προς το 
κοινό των καταστηµάτων και των επιχειρήσεων αρµοδιότητας του ∆ήµου, σε κάθε περίπτωση 
απαιτείται,πριν την έναρξη της χρήσης – εκτέλεσης της µουσικής, γραπτή άδεια, τόσο πρώτα 
από τον Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης των Πνευµατικών ∆ηµιουργών εφόσον πρόκειται 
να χρησιµοποιηθούν µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από Οργανισµούς Συλλογικής 
∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ], όσο και στη συνέχεια από τον 
∆ήµο, για την χρήση και την λειτουργία της µουσικής στους χώρους δραστηριότητας και 
λειτουργίας αυτών. 
2.Ειδικά για την χρήση της απλής συσκευής του ραδιοφώνου και την απλή συσκευή 
τηλεοράσεως χωρίς ενισχυτή και πρόσθετα ηχεία σε οποιοδήποτε κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος ή επιχείρηση, δεν απαιτείται έκδοση ∆ηµοτικής – ∆ιοικητικής άδειας από τον 
∆ήµο (36875/26.09.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.). Αντίθετα ο ίδιος επιχειρηµατίας που είναι 
χρήστης των µέσων αυτών είναι υποχρεωµένος να είναι εφοδιασµένος µε γραπτή άδεια 
δηµόσιας εκτέλεσης από τον Ο.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2121/93 (άρθρο 3 παρ. 1 
περ. ζ΄και η΄ και παρ. 2 Ν. 2121/93). 
3.Η χρήση – εκτέλεση –παρουσίαση – εκµετάλλευση των µουσικών έργων , στους 
προαναφερόµενους χώρους γίνεται συνήθως: 
α) είτε µε µηχανικά µέσα , (όπως ενδεικτικά π.χ. µε υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου, µε 
µαγνητόφωνο, κασετόφωνο, στερεοφωνικό συγκρότηµα, πικ-απ, σιντιέρα, µε ηχεία ή χωρίς 
αυτά κ.λ.π.) 
β) είτε µε ραδιοτηλεοπτικά, δορυφορικά, καλωδιακά, ενσύρµατα ή ασύρµατα, δορυφορικά, 
NOVA, SUPER SPOR και λοιπά τεχνολογικά ή νέα µέσα 
γ) είτε µε ζωντανή µουσική εκτέλεση και µουσικά όργανα, ( όπως ενδεικτικά π.χ. µε µουσικά 
όργανα –κιθάρες –πιάνο –µπουζούκι κ.λ.π. όργανα - , τραγουδιστές κ.λ.π). 
δ) είτε µε ηλεκτρονικά ή ψηφιακά µέσα ή οπτικοακουστικά µέσα ή δια µέσω του διαδικτύου ή µε 
οποιοδήποτε εκ των λοιπών τρόπων ή µέσων και των πολυµέσων της σύγχρονης τεχνολογίας 
Άρθρο 8 - Προϋποθέσεις έκδοσης – Αρµόδιο όργανο έκδοσης ∆ηµοτικής άδειας χρήσης 
µουσικών οργάνων 
Η ∆ηµοτική – ∆ιοικητική Άδεια χρήσης µουσικών οργάνων χορηγείται σε κάθε υπόχρεο χρήστη 
µουσικής και κατά τα ανωτέρω ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία , σύµφωνα µε τους παρακάτω 
όρους και προϋποθέσεις : 
1.Ύστερα από Αίτηση του ενδιαφεροµένου – επιχειρηµατία χρήστη της µουσικής , που 
συνοδεύεται µε τα νόµιµα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο αρθ. 5 της 
ΚΥΑ/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013Β’), που υποβάλλονται στο Τµήµα Τοπικής 
Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας.  
2.Με Σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας (παρ.3 
άρθρο 5 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ.3106/09.12.2013 τεύχος Β’), στην οποία 
αποστέλλεται ο φάκελος του ενδιαφεροµένου ευθύς ως συµπληρωθεί, προκειµένου να 
γνωµοδοτήσει.  
3.Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται 
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και 
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στοιχεία. (σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1 Α΄ περ.ΙΙΙ του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του 
άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006) ή 
4.Με απόφαση του κατά τόπο αρµόδιου Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου, 
όπου λειτουργεί το κατάστηµα ή η επιχείρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010, σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 80 παρ. 4 του Ν. 3463 / 2006  
5. Τελικά µε Απόφαση – Άδεια - ∆ιοικητική Πράξη του ∆ηµάρχου ή του αρµοδίου Αντιδηµάρχου, 
µε την οποία χορηγείται η εγκριθείσα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή από το Συµβούλιο 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας, κατά τα ανωτέρω, άδεια περί χρήσης – λειτουργίας µουσικής - 
µουσικών οργάνων στο κατάστηµα / επιχείρηση , είτε µε µηχανικά µέσα, είτε µε ζωντανή 
µουσική είτε µε µηχανικά µέσα και ζωντανή µουσική. 
Άρθρο 9 - Η ∆ηµοτική άδεια χρήσης µουσικών οργάνων είναι υποχρεωτική 
1.Την ∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια περί λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος ή στην επιχείρηση τους, είναι υποχρεωµένοι να την εφοδιασθούν όλοι όσοι 
επιχειρηµατίες κατά τα ανωτέρω, 
α) επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν και να λειτουργήσουν για πρώτη φορά µουσική στο 
κατάστηµα ή την επιχείρηση τους (αρθ.73 και 83 του Ν.3852/2010 και αρθρο 80 παρ.4 Κ.∆.Κ.) 
β) όσοι εκ των οποίων έληξε η χρονική διάρκεια της ήδη υπάρχουσας άδειας µουσικής και είναι 
εκ νέου υποχρεωµένοι να προµηθευτούν µε νέα για τον µετέπειτα της λήξεως της χρονικό 
διάστηµα και , 
γ) για αυτούς που ήδη χρησιµοποιούν και λειτουργούν µουσική εντός των καταστηµάτων και 
επιχειρήσεων τους, χωρίς να έχουν καν εφοδιασθεί όπως όφειλαν, µε ∆ηµοτική ∆ιοικητική άδεια 
για την λειτουργία µουσικής σύµφωνα µε το άρθρο 73 και 83 του ν. 3852 / 2010 και 80 παρ. 4 
του Κ.∆.Κ.  
Άρθρο 10 - Χρήστες Μουσικής  
1.Κατάστηµα ή επιχείρηση που για οποιουσδήποτε λόγους στερείται από τον ∆ήµο αδείας 
ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστηµα ή επιχείρηση, δεν νοµιµοποιείται και δεν 
δικαιούται ο επιχειρηµατίας – υπεύθυνος, που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της 
εκµετάλλευσης του, να ζητήσει και να λάβει από τον ∆ήµο µόνο ∆ιοικητική Άδεια περί 
λειτουργίας µουσικής εντός αυτού, όταν τούτο δεν λειτουργεί καν νόµιµα. Άρα βασική 
προϋπόθεση για την έκδοση και την χορήγηση ∆ηµοτικής ∆ιοικητικής άδειας λειτουργίας 
µουσικής σε ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε µία επιχείρηση αρµοδιότητας του 
∆ήµου είναι, ότι το κατάστηµα ή η επιχείρηση να λειτουργεί νόµιµα µε άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας στο ∆ήµο . 
2.Η ∆ιοικητική άδεια περί λειτουργίας µουσικής, χορηγείται υποχρεωτικά µόνο στο όνοµα του 
φυσικού ή νοµικού προσώπου που εκδόθηκε και χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
αυτού ως κατάστηµα ή επιχείρηση , και σε καµία περίπτωση σε άλλο όνοµα ή σε άλλη 
επωνυµία . 
3.Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας υποβάλλει αίτηση του στον οικείο Ο.Τ.Α. 
για χορήγηση δηµοτικής- διοικητικής άδειας µουσικής και δηλώνει ότι δεν χρησιµοποιεί ούτε 
πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από Οργανισµούς Συλλογικής 
∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ], προκειµένου να αποφευχθεί η 
δυνατότητα κατάχρησης και παραβίασης του ν.2121/1993, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 µε το εξής περιεχόµενο: «Η µουσική που χρησιµοποιώ στο κατάστηµά 
µου ανήκει αποκλειστικά και µόνον σε δηµιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν 
αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώµατος σε οργανισµούς συλλογικής 
διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είµαι επίσης ενήµερος ότι το 
να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συµβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστηµά 
µου συνιστά δηµόσια εκτέλεση προστατευόµενων έργων, για την οποία οφείλονται δικαιώµατα 
στους σχετικούς οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης ή άλλους δικαιούχους. Αντίγραφο της 
παρούσας υπεύθυνης δηλώσεώς µου εξουσιοδοτείται µε την παρούσα δήλωσή µου ο ∆ήµος 
(Ο.Τ.Α.) να το κοινοποιήσει άµεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ». 
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Άρθρο 11 - Περί της εννοίας της λειτουργίας της µουσικής 
1. Λειτουργία µουσικής νοείται η χρήση , εκτέλεση , παρουσίαση των µουσικών έργων, που 
γίνεται δηµόσια προς το κοινό µε οποιοδήποτε τρόπο , µορφή ή µέσο παραγωγής , 
αναπαραγωγής , xρήσης, εκτέλεσης , µετάδοσης ή αναµετάδοσης των µουσικών έργων- 
µουσικής – (Ελληνικών και Ξένων) , εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας 
οποιουδήποτε καταστήµατος ή οποιασδήποτε επιχείρησης που ανήκει στην αρµοδιότητα του 
∆ήµου, ανεξάρτητα από τους τρόπους και τα µέσα που χρησιµοποιούνται από τον 
επιχειρηµατία – χρήστη της µουσικής . 
2. Λειτουργία – χρήση – εκτέλεση µουσικής σ’ ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε 
µία επιχείρηση αρµοδιότητας του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, µπορεί να γίνεται νόµιµα µόνο µε 
γραπτές άδειες , πρώτα του Οργανισµού Συλλογικής ∆ιαχείρισης των Πνευµατικών 
∆ικαιωµάτων των άρθρων 54 και επόµ. του Ν. 2121/93 που να επιτρέπει αυτήν εφόσον 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από Οργανισµούς Συλλογικής 
∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ] και ύστερα του ∆ήµου που εκδίδει 
και χορηγεί την ∆ιοικητική του άδεια, για τη λειτουργία της µουσικής στο κατάστηµα ή την 
επιχείρηση του ενδιαφερόµενου , που αιτήθηκε αυτήν . 
Άρθρο 12 - Περί της εννοίας της δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής (άρθρου 3 παρ. 2 του 
ν. 2121 / 93) 
∆ηµόσια θεωρείται , σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 2121 / 1993 , κάθε χρήση ή εκτέλεση 
ή παρουσίαση των µουσικών έργων (στίχων , συνθέσεων – τραγουδιών –µουσικοσυνθέσεων), 
είτε Ελληνικών, είτε Ξένων , που κάνει τα µουσικά έργα προσιτά σε κύκλο προσώπων ευρύτερο 
από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άµεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξάρτητα από το αν 
τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους 
Άρθρο 13 - Περί των αδειών των κέντρων διασκεδάσεως 
Σύµφωνα µε το αρθ.14, παρ.Β2 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης Υ1γ/.Π./96967/8-10-2012: Κέντρο 
∆ιασκέδασης είναι ο στεγασµένος ή υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού για την 
παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως µουσικού προγράµµατος, µε µεγίστη επιτρεπόµενη 
Αηχοστάθµη 100 db, σε συνδυασµό µε την παροχή φαγητών ή και ποτών (όπως αναφέρονται 
στις υποκατηγορίες των επιχειρήσεων µαζικής εστίασης).  
∆εν θεωρούνται Κέντρα ∆ιασκέδασης οι επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών στις οποίες, κατόπιν 
αδείας της αρµόδιας ∆ηµοτικής Αρχής ή άλλης αρχής και σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις, γίνεται χρήση µουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήµατος µικρής ισχύος, µε 
µεγίστη Αηχοστάθµη κατά τη λειτουργία του καταστήµατος 80 db. 
Στα Κέντρα ∆ιασκέδασης, ανεξαρτήτου δυναµικότητας, η άδεια χορηγείται µε γνωµοδότηση του 
πρωτοβάθµιου συµβουλίου θεάτρων και κινηµατογράφων, ή άλλης ισχύουσας σχετικής 
νοµοθεσίας. 
Όσον αφορά τη µουσική εφαρµόζονται οι όροι και προϋποθέσεις της υγειονοµικής διάταξης 
(Υ∆) Α5/3010 (ΦΕΚ 593/τ.Β'/2101985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου διασκέδασης υποβάλλονται τα γενικά 
δικαιολογητικά των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και επιπλέον τα εξής: 
α) Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων χορηγούµενη από αντίστοιχο οργανισµό 
συλλογικής διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών 
έχει ανατεθεί σε Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόµιµα στην 
Ελλάδα, µε άδεια του αρµόδιου Υπουργείου (παρ.2 άρθρο 2 ΚΥΑ 
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’). 
β) Τεχνική έκθεση µηχανικού, µε σχεδιαγράµµατα εις τριπλούν, για την ηλεκροµηχανολογική 
εγκατάσταση, αερισµό - εξαερισµό και τα µέτρα ηχοµόνωσης που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε 
την προβλεπόµενη ηχοπροστασία µε µέγιστη Α-ηχοστάθµη 100 db. Στην τεχνική έκθεση θα 
αποδεικνύεται η αποτελεσµατικότητα της ηχοµόνωσης και θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων 
στη κάτοψη των χώρων. Για τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης η έκθεση θα αναφέρει και την 
απόσταση από σηµεία ηχοπροστασίας καθώς και τα τυχόν µέτρα ηχοπροστασίας που έχουν 
ληφθεί µε µέγιστη Α-ηχοστάθµη 100db και δεν δηµιουργούν προβλήµατα στα σηµεία 
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προστασίας σύµφωνα µε την ΥΑ Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/Β/6-10-1981). (παρ.2 άρθρο 2 ΚΥΑ 
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’) 
Τελικά στα κέντρα διασκεδάσεως εκδίδεται από τον οικείο ∆ήµο µόνο µία και µοναδική άδεια, 
δηλαδή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως, χωρίς να απαιτείται και δεύτερη 
ξεχωριστή άδεια µουσικής - µουσικών οργάνων . 
Άρθρο 14 - ∆ικαιολογητικά για την έκδοση της ∆ηµοτικής – ∆ιοικητικής άδειας χρήσης 
µουσικών οργάνων  
Σύµφωνα µε την παρ.2 άρθρο 5 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013: 
Για την χορήγηση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ενδιαφεροµένου φυσικού ή 
νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο πρότυπο του παραρτήµατος το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και στην οποία θα αναγράφει αναλυτικά τους 
τρόπους, τις µορφές και τα µέσα χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της µουσικής στο 
κατάστηµά του ( π.χ. µηχανικά µέσα ή µε ζωντανή µουσική εκτέλεση, µε µουσικά όργανα µε ή 
χωρίς τραγουδιστές κ.λ.π) καθώς και την χρονική διάρκεια της άδειας που ζητά από τον ∆ήµο. 
β) Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ' αριθ. 61167/17.12.2007 (ΦΕΚ 
Β΄2438/28.12.2007) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών : 
 

 
Άδεια λειτουργίας 
µουσικής 

∆ιάρκειας µέχρι και ένα (1) έτος 75 € 

∆ιάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) έτη 150 € 

∆ιάρκειας από τρία (3) έτη και άνω 300 € 

 
γ) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος ή της προέγκρισης. 
δ) Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων η οποία χορηγείται από αντίστοιχο 
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων των 
δηµιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί 
νόµιµα στην Ελλάδα, µε άδεια του αρµόδιου Υπουργείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν 
χρησιµοποιεί ούτε πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από 
Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ] 
ε) ∆ηµοτική Ενηµερότητα , άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 
Άρθρο 15 - Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων 
Η Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων χορηγείται από οργανισµό συλλογικής 
διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών έχει ανατεθεί 
σε Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, µε 
άδεια του αρµόδιου Υπουργείου. 
Προκειµένου να χορηγηθεί η κατά το νόµο απαιτούµενη «άδεια του ∆ήµου» για τη χρήση 
µουσικών οργάνων, ή για την καταλληλότητα του χώρου ή όποια άλλη άδεια σχετική µε χώρο 
όπου πρόκειται να εκτελεσθούν δηµόσια µουσικές συνθέσεις ή άλλα έργα των οποίων η 
διαχείριση έχει ανατεθεί σε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, απαιτείται η προσαγωγή 
έγγραφης άδειας δηµόσιας εκτέλεσης χορηγούµενης από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης 
της εξουσίας δηµόσιας εκτέλεσης. (άρθρο 63 παρ.2 Ν.2121/93, όπως τροποποιήθηκε µε την 
παρ.5 του άρθρου 46 του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/23.12.2010 τεύχος Α'). 
Η άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής παρέχεται αποκλειστικά και µόνον από Οργανισµό 
Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας των δικαιωµάτων των δηµιουργών που λειτουργεί 
νόµιµα στη χώρα µας µε άδεια του Υπουργείου Πολιτισµού [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ]. 
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι, όταν επιχειρήσεις διαθέτουν κάθε είδους τηλεόραση ή ραδιοφωνική 
εγκατάσταση υποχρεούνται να λαµβάνουν άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από τους 
αρµόδιους Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν.2121/1993 και να καταβάλλουν τα σχετικά δικαιώµατα.  
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Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας υποβάλλει αίτηση στον οικείο Ο.Τ.Α. για 
χορήγηση δηµοτικής διοικητικής άδειας µουσικής και δηλώνει ότι δεν χρησιµοποιεί ούτε 
πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από Οργανισµούς Συλλογικής 
∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ], προκειµένου να αποφευχθεί η 
δυνατότητα κατάχρησης και παραβίασης του ν.2121/1993, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 µε το εξής περιεχόµενο: «Η µουσική που χρησιµοποιώ στο κατάστηµά 
µου ανήκει αποκλειστικά και µόνον σε δηµιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν 
αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώµατος σε οργανισµούς συλλογικής 
διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είµαι επίσης ενήµερος ότι το 
να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συµβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστηµά 
µου συνιστά δηµόσια εκτέλεση προστατευόµενων έργων, για την οποία οφείλονται δικαιώµατα 
στους σχετικούς οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης ή άλλους δικαιούχους. Αντίγραφο της 
παρούσας υπεύθυνης δηλώσεώς µου εξουσιοδοτείται µε την παρούσα δήλωσή µου ο ∆ήµος 
[Ο.Τ.Α.] να το κοινοποιήσει άµεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ». (έγγραφο 
Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 16641/2011/10.05.2011) 
Σε περίπτωση που ο επιχειρηµατίας χρησιµοποιεί µουσικά έργα εκπροσωπούµενα µόνον από 
τον έναν εκ των δύο οργανισµών συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να λάβει άδεια από τον 
οργανισµό µόνον εκείνο του οποίου το ρεπερτόριο χρησιµοποιεί, υποβάλλοντας και σχετική 
υπεύθυνη δήλωση (Οργανισµ. Πνευµατ. Ιδιοκτησίας 1195/2013/04.11.2013). 
Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης κοινοποιείται άµεσα από το ∆ήµο στους οργανισµούς 
συλλογικής διαχείρισης και προστασίας ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ προς διαπίστωση των 
δηλωθέντων.  
Άρθρο 16 - Άδεια χρήσης µουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο  
(άρθρο 5 ΚΥΑ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’, άρθρο 14 
παρ.Β2 Υ.∆. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β') 
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος αιτείται χορήγηση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων 
σε υπαίθριο χώρο θα υποβάλλει τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα 
συνοδεύεται µε τοπογραφικό διάγραµµα µε τη θέση και τη φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση 
θα τεκµηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν 
µέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, µε µέγιστη Αηχοστάθµη 80 db δεν δηµιουργούν 
προβλήµατα στα σηµεία προστασίας. 
Τα τρία αντίγραφα θεωρούνται από την υγειονοµική υπηρεσία µετά από αυτοψία χωρίς την 
διενέργεια ηχοµέτρησης και τα δύο επιστρέφονται στο ∆ήµο και το ένα εξ αυτών συνοδεύει την 
άδεια χρήσης µουσικής και επιδεικνύεται στις αρµόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες. 
Τα υπαίθρια Κέντρα ∆ιασκέδασης θα υποβάλλουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας της 
Πολεοδοµίας ότι η απόστασή τους από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία (κύρια ή 
δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκοµείο, γηροκοµείο, σανατόριο, και γενικά 
εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας 
Υγειονοµικής Υπηρεσίας είναι τουλάχιστον 300 µέτρα (αρθ.6, Α5/3010/1985, Υπ.Υγ. Πρ.& Κοιν. 
Ασφαλ.) 
Άρθρο 17 - Στοιχεία και περιεχόµενο αδείας χρήσης µουσικών οργάνων 
1.Η ∆ηµοτική άδεια χρήσης µουσικών οργάνων, σ’ ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος , 
εκδίδεται από το Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου, µετά από 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ή του Συµβούλιου της ∆ηµοτικής Κοινότητας όπου 
λειτουργεί το κατάστηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 73 , παρ. 1 Α και άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 
και τις διατάξεις του Ν . 3463/2006 και χορηγείται στη συνέχεια αυτή, µε πράξη - απόφαση του 
∆ηµάρχου ή του αρµοδίου καθ’ ύλην Αντιδηµάρχου. 
2.Η ∆ηµοτική άδεια χρήσης µουσικών οργάνων ανάλογα µε τον τρόπο, την µορφή ή τα µέσα 
χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της µουσικής στο κατάστηµα που ο υπεύθυνος αυτού - 
ενδιαφερόµενος- µε την αίτηση του ζήτησε, άλλοτε παρέχεται µε ζωντανή µουσική εκτέλεση 
(όταν δηλαδή έχουµε ζωντανή εκτέλεση µε µουσικά όργανα, τραγουδιστές κ.λ.π.), και άλλοτε 
παρέχεται για µηχανικά µέσα ( όταν δηλαδή χρησιµοποιούνται π.χ. στερεοφωνικό συγκρότηµα 

ΑΔΑ: 6ΥΑ5Ω9Ψ-ΑΚΜ



 28 

µε ή χωρίς ηχεία , ηλεκτρονικά ή ψηφιακά µέσα , υλικοί φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου κ.λ.π.) ή 
για µηχανικά µέσα και ζωντανή µουσική.  
Άρθρο 18 - Χρονική διάρκεια άδειας χρήσης µουσικών οργάνων 
Η άδεια χρήσης µουσικών οργάνων χορηγείται για αόριστο χρονικό διάστηµα, εκτός αν ο 
ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι επιθυµεί τη χορήγηση της για διάστηµα ορισµένο, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την επιστροφή του φακέλου από την υγειονοµική υπηρεσία 
στο δήµο. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφερόµενης προθεσµίας, η άδεια λογίζεται 
εκδοθείσα. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί µε αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής 
βεβαίωσης από το δήµο. (παρ.1 άρθρο 5 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 
3106/09.12.2013 τεύχος Β’).  
Όταν η αιτούµενη άδεια από τον δήµο χορηγηθεί για αόριστο χρονικό διάστηµα και ο 
ενδιαφερόµενος έχει δηλώσει ότι θα εκτελεί δηµόσια µουσικές συνθέσεις ή άλλα έργα των 
οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί σε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, τότε απαιτείται η εκ 
νέου προσκόµιση στο ∆ήµο από τον υπόχρεο χρήστη της µουσικής και της νέας ( ανανεωµένης 
χρονικά) άδειας δηµόσιας εκτέλεσης που θα έχει εκ νέου εφοδιαστεί εµπρόθεσµα από τον 
Ο.Σ.∆. για το επόµενο της λήξης αυτής χρονικό διάστηµα.  
Άρθρο 19 - Ανανέωση της άδειας 
Ανανέωση της άδειας χρήσης µουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή χορηγήθηκε για 
περιορισµένη χρονική διάρκεια, ζητείται από τον οικείο δήµο ένα µήνα πριν από την λήξη της. 
Μέχρι τη χορήγηση ή µη της ανανέωσης η χρήση των µουσικών οργάνων τεκµαίρεται ότι είναι 
νόµιµη (παρ.1 άρθρο 5 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος 
Β’), υπό την προϋπόθεση όµως ότι θα έχουν υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία Αδειών του 
∆ήµου, µαζί µε την αίτηση ανανέωσης και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
Ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος θα πρέπει εποµένως µέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση να 
έχει τον αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτηση ανανέωσης της άδειας µουσικής, προς 
αποφυγή αµφισβητήσεων κατά τον αστυνοµικό έλεγχο. 
Γνωµοδότηση της υγειονοµικής Υπηρεσίας δεν απαιτείται για την ανανέωση της άδειας. (παρ.3 
άρθρο 5 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’) 
Άρθρο 20 - ∆ικαιολογητικά για ανανέωση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της ∆ηµοτικής άδειας χρήσης µουσικών 
οργάνων είναι: 
α) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος, 
β) Αντίγραφο της προηγούµενης άδειας µουσικής  
γ)Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ' αριθ. 61167/17.12.2007 (ΦΕΚ 
Β΄2438/28.12.2007) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών 
δ) Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων η οποία χορηγείται από αντίστοιχο 
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων των 
δηµιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί 
νόµιµα στην Ελλάδα, µε άδεια του αρµόδιου Υπουργείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν 
χρησιµοποιεί ούτε πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από 
Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ] 
ε) ∆ηµοτική Ενηµερότητα περί µη οφειλής στον ∆ήµο του άρθρου 285 του Κ. .Κ. (Ν. 
3463/2006). 
Άρθρο 21 - Αντικατάσταση της άδειας 
(παρ.4 άρθρο 5 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’) 
Σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε άλλο πρόσωπο 
είναι δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας χρήσης µουσικών οργάνων χωρίς την τήρηση της 
διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας. Για την αντικατάσταση της άδειας χρήσης µουσικής 
υποβάλλονται αίτηση και τα δικαιολογητικά β και δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η 
αντικατάσταση γίνεται εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών. Αν η προαναφερόµενη προθεσµία 
παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί µε 
αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήµο. 
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Άρθρο 22 - ∆ικαιολογητικά για την αντικατάσταση της ∆ηµοτικής – ∆ιοικητικής άδειας 
χρήσης µουσικών οργάνων  
Για την αντικατάσταση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τα 
κάτωθι δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ενδιαφεροµένου φυσικού ή 
νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο πρότυπο του παραρτήµατος το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
β) Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ' αριθ. 61167/17.12.2007(ΦΕΚ 
Β΄2438/28.12.2007) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών 
γ) Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων η οποία χορηγείται από αντίστοιχο 
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων των 
δηµιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί 
νόµιµα στην Ελλάδα, µε άδεια του αρµόδιου Υπουργείου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν 
χρησιµοποιεί ούτε πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από 
Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ] 
δ) ∆ηµοτική Ενηµερότητα περί µη οφειλής στον ∆ήµο του άρθρου 285 του Κ. .Κ. (Ν. 
3463/2006). 
Άρθρο 23 - Περί των Αστυνοµικών ∆ιατάξεων περί των ωρών λειτουργίας της µουσικής 
των παρατάσεων του ωραρίου και κοινής ησυχίας 
1. Η εκάστοτε « ∆ηµοτική άδεια µουσικής» που χορηγείται τελεί , επίσης , υπό τον όρο της 
λειτουργίας της µουσικής στα πλαίσια των επιτρεπτών ωρών και ωραρίων χρήσης και 
λειτουργίας αυτής , σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αρ. 3/ 1996 Αστυνοµικής ∆ιάταξης , που 
καθορίζει µεταξύ όλων των άλλων και α) για µεν την χειµερινή περίοδο, δηλαδή από 1ης 
Οκτωβρίου µέχρι 31ης Μαρτίου, την λειτουργία της µουσικής µέχρι την 22:00 ώρα και β) για δε 
την θερινή περίοδο , δηλαδή από 1η Απριλίου µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου, την λειτουργία της 
µέχρι την 23:00 ώρα , µε παύση των µέσων µετάδοσης ή αναµετάδοσης της µουσικής από την 
15:00 έως την 17:30 ώρα . 
2.Σε εφαρµογή της παραπάνω Αστυνοµικής ∆ιάταξης επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου 
λειτουργίας µουσικής.  
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, 
ανάλογα µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα.  
Άρθρο 24 - Παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικής καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος 
Τροποποιείται η υπ’ αριθµό 32/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας, σχετικά µε τον καθορισµό του ωραρίου λειτουργίας µουσικής καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος και συγκεκριµένα επιτρέπεται η λειτουργία µουσικής των 
καταστηµάτων αυτών, µέχρι τις 01:30 από ∆ευτέρα έως Πέµπτη και µέχρι τις  02:00 από 
Παρασκευή έως Κυριακή και Αργίες 
Σε περίπτωση που κάποιο κατάστηµα παρέχει ζωντανή µουσική, το ωράριο θα λήγει στις 01:00 
για το καλοκαιρινό εξάµηνο και συγκεκριµένα από 01η Απριλίου µέχρι και 30 Σεπτεµβρίου κάθε 
έτους και για υπόλοιπο διάστηµα του έτους, δηλαδή από 01η Οκτωβρίου µέχρι και 31η Μαρτίου, 
το ωράριο θα λήγει στις 12:00 
Στις περιπτώσεις που πραγµατοποιούνται γάµοι, βαπτίσεις και συναφείς εκδηλώσεις, το ωράριο 
για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, των οποίων η άδειά τους αποκλειστικά 
επιτρέπει την διεξαγωγή ανάλογων εκδηλώσεων, παρατείνεται κατ’ εξαίρεση την ηµέρα της 
εκδήλωσης και εφόσον δεν ενοχλούν τους περιοίκους, κατόπιν αιτήσεώς τους και ειδικής 
έγκρισης από τον ∆ήµαρχο 
Άρθρο 25 - Χρήσεις γης 
Σε κάθε περίπτωση για να χορηγηθεί η ∆ηµοτική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής, θα πρέπει να 
έχει προηγηθεί από τη ∆ηµοτική Αρχή ο έλεγχος των χρήσεων γης ( π.χ. παραδοσιακοί 
οικισµοί, διατηρητέοι οικισµοί κ.λ.π.), όπως και των απαιτουµένων αποστάσεων στην 
περίπτωση Υπαιθρίου Κέντρου ∆ιασκεδάσεως . 
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Άρθρο 26 - Περιορισµοί σε παραδοσιακούς οικισµούς  
Επιπλέον των ανωτέρω και ειδικά για τους παραδοσιακούς οικισµούς, η εκάστοτε   « ∆ηµοτική 
άδεια µουσικής» που χορηγείται τελεί , επίσης , υπό τον όρο της λειτουργίας της µουσικής, 
σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Π.∆. «Χαρακτηρισµός οικισµών του Ν.Αρκαδίας ως 
παραδοσιακών και καθορισµός ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης αυτών» (ΦΕΚ 
∆΄908/13-11-1998) όπου: «Στα εστιατόρια και τα αναψυκτήρια, απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις 
µε ενισχυτές ήχου». 
Άρθρο 27 - Περιορισµοί στην Τοπική Κοινότητα Παραλίου Άστρους 
Επιπλέον των ανωτέρω και ειδικά για την Τ.Κ. Παραλίου Άστρους , η εκάστοτε      « ∆ηµοτική 
άδεια µουσικής» που χορηγείται τελεί , επίσης , υπό τον όρο της λειτουργίας της µουσικής, 
σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Π.∆. «Τροποποίηση και καθορισµός ειδικών όρων και 
περιορισµών δόµησης του παραδοσιακού τµήµατος του οικισµού Παραλίου Άστρους, ∆ήµου 
Βόρειας Κυνουρίας (Ν. Αρκαδίας)» (ΦΕΚ ∆΄629/20-07-2004) όπου: «Απαγορεύονται οι 
εγκαταστάσεις µουσικής µε ενισχυτές ήχου» στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που 
βρίσκονται στους τοµείς Α1 και Α2 που χαρακτηρίζονται µε στοιχείο Κ και στον τοµέα Β. 
Άρθρο 28 - Ανάκληση αυτών σε περίπτωση παραβίασης των όρων και των 
προϋποθέσεων έκδοσης και ισχύος τους 
1.Σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. ΙΙ εδ. 18 του Ν. 3463/2006 η ανάκληση της άδειας λειτουργίας 
µουσική ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του ∆ήµου, και στη προκείµενη περίπτωση 
σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1 Α περ. iii , του Ν. 3852/2010 , αρµόδια είναι η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου. 
Άρθρο 29 - Περί της ανάκλησης των αδειών χρήσης µουσικών οργάνων 
1.Για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας µουσικής, εφαρµόζονται όσα ισχύουν για την 
ανάκληση των διοικητικών πράξεων.  
2.Κάθε χορηγηθείσα άδεια χρήσης µουσικών οργάνων από το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας τελεί 
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης και ισχύος της, διαφορετικά κάθε παραβίαση 
αυτών αποτελεί λόγο ανάκλησης της , επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά των 
παραβατών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις των νόµων . 
3. Για την ανάκληση της άδειας χρήσης µουσικών οργάνων, σε κάθε περίπτωση, η αρµοδιότητα 
ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε.  
4. Σύµφωνα µε το άρθρο 57 του ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73/24.03.2014Α΄) «Προϋποθέσεις σφράγισης 
κέντρων διασκέδασης και καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» : 
«Μετά την παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» (Α' 114), προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής: 
«7Α. Η αστυνοµική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκεδάσεως και των 
καταστηµάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 180/1979 (Α' 46), καθώς και των λοιπών 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά 
υγειονοµικές διατάξεις προσφέρονται οινοπνευµατώδη ποτά για άµεση εντός αυτών 
κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστηµα για χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών, αν 
βεβαιώνονται από αστυνοµικούς συνολικά, εντός έτους, τρεις παραβάσεις των διατάξεων του 
άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α' του π.δ. 180/1979, ως ισχύει. Αντίγραφο της απόφασης 
σφράγισης του καταστήµατος και της σχετικής έκθεσης κοινοποιούνται αυθηµερόν στον κατά 
τόπο αρµόδιο δήµο, ο οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό διάστηµα να εκδώσει την απόφαση 
αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον 
οικείο δήµο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα ηµερών, η 
σφράγιση διατηρείται και για τον πέραν των δέκα ηµερών χρόνο.»» 
5. Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ.2 του π.δ. 180/1979 (Α' 46): 
«2.Η Αρχή που χορηγεί την άδεια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως και καταστηµάτων 
που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και των λοιπών 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις προσφέρονται οινοπνευµατώδη ποτά για άµεση εντός αυτών 
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κατανάλωση, αφαιρεί µε απόφασή της τη χορηγηθείσα άδεια και σφραγίζει το κατάστηµα για 
χρονικό διάστηµα δέκα (10) µέχρι εξήντα (60) ηµερών, εφόσον : 
«α. Βεβαιώθηκαν από αστυνοµικούς ή άλλα αρµόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, 
εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονοµικών διατάξεων που 
καθορίζουν µέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των κέντρων 
διασκέδασης και των λοιπών καταστηµάτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος 
διατάγµατος, των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία 
µουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόµενης αδείας 
λειτουργίας µουσικής και το ωράριο λειτουργίας του καταστήµατος.»  ή 
β. Εκδόθηκαν, ύστερα από µηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για 
παράβαση των προηγουµένων διατάξεων. 
Εάν µετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος, στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως 
που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου 
παράβαση των προαναφεροµένων διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας 
προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος δύναται να αφαιρείται οριστικά 
µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνοµίας. 
6. Σύµφωνα µε το 20527/29.05.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών:  
«1. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32), το οποίο εφαρµόζεται µετά την 
κατάργηση του άρθρου 17 της Υ.∆. Υ1γ/96967/2012 (ΦΕΚ Β’ 2718), οι διοικητικές κυρώσεις σε 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιβάλλονται µε απόφαση της αρµόδιας 
αδειοδοτούσας αρχής «κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας αρχής που διενήργησε τον έλεγχο». 
2. Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, οι δήµοι της χώρας, όταν 
πρόκειται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ενεργούν, κατά κανόνα, κατά δέσµιο 
αρµοδιότητα (ΣτΕ 1429/1993, 1443/1996) και δεν καταλείπεται σ’ αυτούς διακριτική ευχέρεια 
στην επιµέτρηση και επιβολή της διοικητικής κύρωσης. 
3. Οι δήµοι της χώρας δεν έχουν πρωτογενή κανονιστική αρµοδιότητα. 
Βάσει των ανωτέρω, οι δήµοι της χώρας επιβάλλουν τις διοικητικές κυρώσεις που τους 
υποδεικνύονται από τον αρµόδιο ελεγκτικό µηχανισµό που διενέργησε τον έλεγχο. [1]» 
7.Η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων µπορεί να αφαιρείται προσωρινά µε απόφαση της 
Αρχής που την εξέδωσε , εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε 
περίπτωση υποτροπής (παρ. 5 του άρθρου 3 της 3/96).  
8.Σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου πρόκειται να προβούν σε 
ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών , υποχρεωτικά θα καλείται µε 
γραπτή πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηµατίας – υπεύθυνος του 
καταστήµατος για να εκφράσει προφορικά ή και γραπτά τις απόψεις και τυχόν αντιρρήσεις του 
(δικαίωµα ακρόασης του πολίτη) ενώπιον των αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου , προτού ληφθεί η 
οποιαδήποτε απόφαση. Η πρόσκληση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά µε αποδεικτικό επίδοσης . 
Άρθρο 30 - ∆ιατάραξη κοινής ησυχίας 
1.Σύµφωνα και µε το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης: «1. Απαγορεύεται στα 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 
Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αµιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών 
τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους µουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών 
µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω 
καταστήµατα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, 
καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας 
των περιοίκων».[2]  
2. Άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των 
περιοίκων. 
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Άρθρο 31 - Ηχορύπανση  
1. Στην υγειονοµική διάταξη Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/1985 τεύχος Β') καθορίζονται τα «Μέτρα 
Προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων διασκέδασης και 
λοιπών Καταστηµάτων». Σύµφωνα µε το αρθ.4: «1. Η επιτρεπόµενη µέγιστη Α-ηχοστάθµη µέσα 
στα Κέντρα ∆ιασκέδασης καθορίζεται σε 100 db(A). 2. Για τα υπόλοιπα καταστήµατα µε 
µουσική τα οποία δεν θεωρούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα Υγειονοµική ∆ιάταξη Κέντρα 
∆ιασκέδασης η επιτρεπόµενη µέγιστη Α-ηχοστάθµη µέσα σ’αυτά καθορίζεται σε 80 db(A).» 
2. Ενώ σύµφωνα µε την Αστυνοµική ∆ιάταξη 3/96(ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β') καθορίζονται τα 
«Μέτρα για την τήρηση της Κοινής Ησυχίας». Κατά τις ώρες της µεσηµβρινής και νυκτερινής 
ησυχίας απαγορεύονται η λειτουργία κάθε µουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, 
µαγνητοφώνου ή τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε 
άλλη θορυβώδεις εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους και τα τραγούδια, οι 
φωνασκίες, η χρήση µουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, µαγνητοφώνων και 
τηλεοράσεων στους δρόµους, πλατείες και δηµόσιους γενικά χώρους κατοικηµένων περιοχών, 
καθώς και µέσα στα οχήµατα µεταφοράς του κοινού. 
Άρθρο 32 - Μεταβατικές διατάξεις 
Οι ∆ηµοτικές ∆ιοικητικές άδειες χρήσης Μουσικών οργάνων που έχουν χορηγηθεί από τον 
∆ήµο µας και βρίσκονται σε ισχύ θα πρέπει να εναρµονιστούν µε τους όρους και προϋποθέσεις 
της παρούσας τοπικής κανονιστικής απόφασης 
Αρθρο 33 - Έναρξη ισχύος 
Η ισχύ της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευση της. 
 
Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Γιοβά Ιωάννη  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 165/2015 
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