
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση (κανονισµός και διάταξη), που αφορά τους όρους και τις 
προϋποθέσεις  έκδοσης  –  χορήγησης  και  ανάκλησης  των  Δηµοτικών  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:
1. Άρθρα 75, 76 παρ. 1 , 79 και 80 παρ. 4 και επόµ., 285 του Ν 3463/2006 «Κώδικα 

Δήµων και Κοινοτήτων» ΦΕΚ 114 / τ. Α /2006 .
2. Άρθρα 73 και 83 του Ν. 3852 / 2010 (Καλλικράτης)
3. Αστυνομική Διάταξη     3/96(ΦΕΚ 15/96) τεύχος Β'   «Μέτρα για την τήρηση της κοινής 

ησυχίας»
4. Άρθρο 3 και άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 

2718/08.10.2012τεύχος Β')
5. Υ1γ/Γ.Π./οικ.4476
6. Υγειονομική διάταξη (ΥΔ) Α5/3010 (ΦΕΚ 593/τ.Β'/2101985) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
7. 36875/26.09.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
8. Ν. 2121/93 (ΦΕΚ 25/04.03.1993 Α΄) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα 

και πολιτιστικά θέματα».
9. Άρθ. 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» 

10. Υπ' αριθμ. 61167/17.12.2007 (ΦΕΚ Β΄2438/28.12.2007) απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών

11. Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/23.12.2010 τεύχος Α')
12. Έγγραφο Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας 16641/2011/10.05.2011
13. Άρθρο 57 του ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73/24.03.2014Α΄) «Προϋποθέσεις σφράγισης 

κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
14. Π. Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46/10.03.1979 Α’) «Περί όρων λειτουργίας καταστηµάτων 

οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως», όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

15. 20527/29.05.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
16. 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 
Δήµου 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 Δήμο 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
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Αρμοδιότητες Δήµου σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Κ.Δ.Κ. ( N.3463/2006) για τις 
άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής 
1. Ο Δήµος σύµφωνα µε άρθρο 75, παρ II, περιπτώσεις 13 και 18, του N. 3463 / 2006 
(Κ.Δ.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.Δ.Κ.)
Άρθρο 4
Δηµοτική – Διοικητική 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 Δήµου 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 Δήµο, Δηµοτική Διοικητική 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 Δήµος Βόρειας Κυνουρίας µέσω της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή της Δηµοτικής Κοινότητας,  αποτελεί  Δηµοτική Διοικητική 
Πράξη της Διοίκησης του Δήµου , κατ’ εφαρµογή της αρµοδιότητας του άρθρου 73 ή του 
άρθρου 83 του Ν. 3852 / 2010 .
3.‘Ολες οι Δηµοτικές Διοικητικές άδειες χρήσης µουσικών οργάνων θα εκδίδονται από τον 
Δήµο 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 Διάταξης υπ’ αρ. 3 
(ΦΕΚ  Β’  15/1996)  «Απαγορεύεται  στα  καταστήµατα  υγειονοµικού  ενδιαφέροντος  των 
άρθρων 37 , 38 και 39 της Αιβ/8577/1983 Υγειονοµικής Διάταξης (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 Δηµοτικής Αρχής στην οποία περιήλθαν 
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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 Διάταξης 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 Δηµοτική Διοικητική 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  Διασκέδασης,  οι  υπαίθριοι  και  στεγασμένοι  χώροι 
εκδηλώσεων, κ.τ.όμ. (άρθρο 3 και άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 
(ΦΕΚ 2718/08.10.2012τεύχος Β') 
Για  τα  Κέντρα  Διασκέδασης  όσον  αφορά  τη  μουσική  εφαρμόζονται  οι  όροι  και 
προϋποθέσεις  της  υγειονομικής  διάταξης  (ΥΔ) Α5/3010 (ΦΕΚ 593/τ.Β'/2101985) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. (άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.Δ. 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.Δ.Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β')
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  Δήµου,  ο  επιχειρηµατίας  και  κατά  νόµο  υπεύθυνος  της 
λειτουργίας αυτού, είναι υποχρεωµένος να έχει εφοδιαστεί και µε Δηµοτική –Διοικητική 
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 Δήµου,  σε  κάθε 
περίπτωση  απαιτείται,πριν  την  έναρξη  της  χρήσης  –  εκτέλεσης  της  µουσικής,  γραπτή 
άδεια,  τόσο  πρώτα  από  τον  Οργανισµό  Συλλογικής  Διαχείρισης  των  Πνευµατικών 
Δηµιουργών εφόσον  πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μουσικά έργα εκπροσωπούμενα από 
Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των δημιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ], όσο 
και στη συνέχεια από τον Δήµο, 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 Δηµοτικής – Διοικητικής άδειας από 
τον Δήµο (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 
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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 Δηµοτικής άδειας χρήσης 
μουσικών οργάνων
Η Δηµοτική –Διοικητική 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 Δήµου Βόρειας Κυνουρίας. 
2.Με  Σύµφωνη γνώµη της  αρµόδιας   Υγειονομικής  Υπηρεσίας  της  οικείας  Περιφέρειας 
(παρ.3 άρθρο 5 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/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 Δήµου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται 
μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  αφότου  περιέλθουν  στην  επιτροπή  όλα  τα  νόμιμα 
δικαιολογητικά  και  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 Δηµοτικής Κοινότητας του Δήµου, 
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  -  Διοικητική  Πράξη  του  Δηµάρχου  ή  του  αρµοδίου 
Αντιδηµάρχου, µε την οποία χορηγείται η εγκριθείσα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή 
από το Συµβούλιο της Δηµοτικής 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 Δηµοτική άδεια χρήσης μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτική
1.Την Δηµοτική Διοικητική 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.Δ.Κ.)
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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  Δηµοτική 
Διοικητική άδεια για την λειτουργία µουσικής σύµφωνα µε το άρθρο 73 και 83 του ν. 3852 
/ 2010 και 80 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ. 
 
Άρθρο 10
Χρήστες Μουσικής 
1.Κατάστηµα ή επιχείρηση που για οποιουσδήποτε λόγους στερείται από τον Δήµο 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 Δήµο µόνο Διοικητική Άδεια περί 
λειτουργίας µουσικής εντός αυτού, όταν τούτο δεν λειτουργεί καν νόµιµα. Άρα βασική 
προϋπόθεση για την έκδοση και την χορήγηση Δηµοτικής Διοικητικής άδειας λειτουργίας 
µουσικής  σε  ένα  κατάστηµα  υγειονοµικού  ενδιαφέροντος  ή  σε  µία  επιχείρηση 
αρµοδιότητας του Δήµου είναι, ότι το κατάστηµα ή η επιχείρηση να λειτουργεί νόµιµα µε 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στο Δήµο .
2.Η Διοικητική 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  Διαχείρισης  των  δηµιουργών  [ΑΕΠΙ  και  ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ], 
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 ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. 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 
Δήµος (Ο.Τ.Α.) να το κοινοποιήσει άµεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».
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 Δήµου, 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 Δήµου Βόρειας Κυνουρίας, µπορεί 
να  γίνεται  νόµιµα  µόνο  µε  γραπτές  άδειες  ,  πρώτα  του  Οργανισµού  Συλλογικής 
Διαχείρισης των Πνευµατικών Δικαιωµάτων των άρθρων 54 και επόµ. του Ν. 2121/93 που 
να επιτρέπει αυτήν εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μουσικά έργα εκπροσωπούμενα 
από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των δημιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ] 
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και ύστερα του Δήµου που εκδίδει και χορηγεί την Διοικητική 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)
Δηµόσια 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 Διάταξης Υ1γ/.Π./96967/8-10-2012: 
Κέντρο Διασκέδασης 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). 
Δεν θεωρούνται  Κέντρα Διασκέδασης οι  επιχειρήσεις  τροφίμων και  ποτών στις  οποίες, 
κατόπιν  αδείας  της  αρμόδιας  Δημοτικής  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  Διασκέδασης,  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 (ΥΔ) 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 Διαχείρισης και Προστασίας που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου (παρ.2 άρθρο 2 ΚΥΑ 
ΔΙΑΔΠ/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 προστασίας σύμφωνα με την ΥΑ Α5/3010/1985 
(ΦΕΚ 593/Β/6-10-1981). (παρ.2 άρθρο 2 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 
3106/09.12.2013 τεύχος Β’)
Τελικά στα κέντρα διασκεδάσεως εκδίδεται από τον οικείο Δήµο 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
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Δικαιολογητικά για την έκδοση της Δηµοτικής – Διοικητικής άδειας χρήσης 
µουσικών οργάνων 
Σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 5 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013:

Για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα 
κάτωθι δικαιολογητικά:

α)  Αίτηση  Υπεύθυνη  Δήλωση  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 Δήµο.
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

Διάρκειας μέχρι και ένα (1) έτος 75 €
Διάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) 
έτη

150 €

Διάρκειας 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 Διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων 
των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου ή Υπεύθυνη Δήλωση 
ότι  δεν χρησιμοποιεί  ούτε πρόκειται  να χρησιμοποιήσει  μουσικά έργα εκπροσωπούμενα 
από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των δημιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ]
ε) Δηµοτική 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  Διαχείρισης  και  Προστασίας  που λειτουργεί  νόμιμα 
στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου.
Προκειμένου να χορηγηθεί η κατά το νόμο απαιτούμενη «άδεια του Δήμου» 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 Διαχείρισης και Προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών που λειτουργεί 
νόμιμα στη χώρα μας με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ].

Διευκρινίζεται  επίσης  ότι,  όταν  επιχειρήσεις  διαθέτουν  κάθε  είδους  τηλεόραση  ή 
ραδιοφωνική  εγκατάσταση  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  άδεια  δημόσιας  εκτέλεσης 
μουσικής  από  τους  αρμόδιους  Οργανισμούς  Συλλογικής  Διαχείρισης  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
Διαχείρισης των δημιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ], 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 ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.  
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 Δήμος [Ο.Τ.Α.]  
να το κοινοποιήσει άμεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ». (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 Δήμο στους οργανισμούς
συλλογικής διαχείρισης και προστασίας ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ προς διαπίστωση 
των δηλωθέντων. 

Άρθρο 16
Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο 
(άρθρο 5 ΚΥΑΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’, άρθρο 
14 παρ.Β2 Υ.Δ. 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 Δήμο και  το ένα εξ αυτών 
συνοδεύει  την άδεια  χρήσης μουσικής  και  επιδεικνύεται  στις  αρμόδιες  για  τον έλεγχο 
υπηρεσίες.
Τα υπαίθρια Κέντρα Διασκέδασης 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  Δηµοτική  άδεια  χρήσης  μουσικών  οργάνων,  σ’  ένα  κατάστηµα  υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος , εκδίδεται από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του 
Δήμου,  µετά  από  απόφαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  ή  του  Συµβούλιου  της 
Δηµοτικής Κοινότητας όπου λειτουργεί το κατάστηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 73 , παρ. 1 Α 
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και άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν . 3463/2006 και χορηγείται στη 
συνέχεια  αυτή,  µε  πράξη  -  απόφαση  του  Δηµάρχου  ή  του  αρµοδίου  καθ’  ύλην 
Αντιδηµάρχου.
2.Η Δηµοτική 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  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 ΔΙΑΔΠ/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  Δήµο  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.Δ. 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  ΔΙΑΔΠ/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  Δήµου,  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 ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος 
Β’)

Άρθρο 20
Δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της Δηµοτικής άδειας χρήσης 
μουσικών οργάνων  είναι:
α) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος,
β) Αντίγραφο της προηγούµενης άδειας µουσικής 
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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 Διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων 
των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου ή Υπεύθυνη Δήλωση 
ότι  δεν χρησιμοποιεί  ούτε πρόκειται  να χρησιμοποιήσει  μουσικά έργα εκπροσωπούμενα 
από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των δημιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ]

ε) Δηµοτική Ενηµερότητα περί µη οφειλής στον Δήµο του άρθρου 285 του Κ. .Κ. (Ν. 
3463/2006).

Άρθρο 21
Αντικατάσταση της άδειας
(παρ.4 άρθρο 5 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/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.
Άρθρο 22
 Δικαιολογητικά για την αντικατάσταση της Δηµοτικής – Διοικητικής άδειας 
χρήσης  µουσικών οργάνων 
Για την αντικατάσταση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα 
κάτωθι δικαιολογητικά:

α)  Αίτηση  Υπεύθυνη  Δήλωση  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 Διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων 
των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου ή Υπεύθυνη Δήλωση 
ότι  δεν χρησιμοποιεί  ούτε πρόκειται  να χρησιμοποιήσει  μουσικά έργα εκπροσωπούμενα 
από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των δημιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ]
δ) Δηµοτική Ενηµερότητα περί µη οφειλής στον Δήµο του άρθρου 285 του Κ. .Κ. (Ν. 
3463/2006).

Άρθρο 23
Περί των Αστυνοµικών Διατάξεων περί των ωρών λειτουργίας της µουσικής των 
Παρατάσεων του ωραρίου και Κοινής Ησυχίας
1. Η εκάστοτε « Δηµοτική 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 Διάταξης , 
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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 Διάταξης 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
Το  ωράριο  λειτουργίας  μουσικής  καταστημάτων υγειονομικού  ενδιαφέροντος έχει 
καθοριστεί με την υπ’αριθμ. 32/2012 απόφαση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με 
την οποία:

 Εγκρίνει  την  παράταση  λειτουργίας  μουσικής  καταστημάτων  υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, μέχρι την 01.30 πρωινή ώρα για όλες τις ημέρες του χρόνου και 
02.00 για τις ημέρες Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή και παραμονές αργιών της 
θερινής περιόδου (Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος) με την βασική προϋπόθεση ότι 
δεν  διαταράσσεται  η  ησυχία των περιοίκων,  δηλαδή το ανώτερο όριο εκπομπής 
ήχου για τον κλειστό εσωτερικό χώρο δεν θα υπερβαίνει 80 DB, ενώ ο ήχος που 
εξέρχεται  του εσωτερικού χώρου δεν θα υπερβαίνει  τα 30 DB για  γειτνιάζοντες 
χώρους .

  Καλεί  τις  συναρμόδιες  υπηρεσίες  να  φροντίσουν  για  την  αυστηρή  τήρηση του 
ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων αυτών.

Άρθρο 25
Χρήσεις γης
Σε κάθε περίπτωση για να χορηγηθεί η Δηµοτική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής, θα πρέπει 
να έχει προηγηθεί από τη Δηµοτική Αρχή ο έλεγχος των χρήσεων γης ( π.χ. παραδοσιακοί 
οικισµοί , διατηρητέοι οικισµοί κ.λ.π.), όπως και των απαιτουµένων αποστάσεων στην 
περίπτωση Υπαιθρίου Κέντρου Διασκεδάσεως .

Άρθρο 26
Περιορισμοί σε παραδοσιακούς οικισμούς  
Επιπλέον  των  ανωτέρω  και  ειδικά  για  τους  παραδοσιακούς  οικισμούς,  η  εκάστοτε  « 
Δηµοτική άδεια µουσικής» που χορηγείται τελεί , επίσης , υπό τον όρο της λειτουργίας της 
µουσικής,  σύµφωνα  και  µε  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  «Χαρακτηρισμός  οικισμών  του 
Ν.Αρκαδίας  ως παραδοσιακών και  καθορισμός  ειδικών όρων και  περιορισμών δόμησης 
αυτών»  (ΦΕΚ  Δ΄908/13-11-1998)  όπου:  «Στα  εστιατόρια  και  τα  αναψυκτήρια, 
απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις με ενισχυτές ήχου».
Άρθρο 27
Περιορισμοί στην Τ.Κ. Παραλίου Άστρους
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Επιπλέον των ανωτέρω και ειδικά για την Τ.Κ. Παραλίου Άστρους , η εκάστοτε « Δηµοτική 
άδεια  µουσικής»  που  χορηγείται  τελεί  ,  επίσης  ,  υπό  τον  όρο  της  λειτουργίας  της 
µουσικής, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Π.Δ. «Τροποποίηση και καθορισμός ειδικών 
όρων  και  περιορισμών  δόμησης  του  παραδοσιακού  τμήματος  του  οικισμού  Παραλίου 
Άστρους,  Δήμου  Βόρειας  Κυνουρίας  (Ν.  Αρκαδίας)»  (ΦΕΚ  Δ΄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  Δήµου,  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 Δήµου.
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 Δήµο 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 Δήμων 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 Διατάξεις 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: [4]
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«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 Δημόσιας 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.» [1] 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 Δημόσιας 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.Δ. 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 Δήµου 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 
Δήµου  ,  προτού  ληφθεί  η  οποιαδήποτε  απόφαση.  Η  πρόσκληση  αυτή  θα  γίνεται 
υποχρεωτικά µε αποδεικτικό επίδοσης .
Άρθρο 30
Διατάραξη κοινής ησυχίας
1.Σύµφωνα και µε το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 3/96 Αστυνοµικής Διάταξης: «1. Απαγορεύεται 
στα  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  των  άρθρων  37,  38  και  39  της  Αιβ 
8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας 
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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  Δημόσιας  Υγείας  από  θορύβους  μουσικής  των  Κέντρων 
διασκέδασης  και  λοιπών Καταστημάτων».  Σύμφωνα με  το  αρθ.4:  «1.  Η επιτρεπόμενη 
μέγιστη Α-ηχοστάθμη μέσα στα Κέντρα Διασκέδασης καθορίζεται σε 100 db(A). 2. Για τα 
υπόλοιπα καταστήματα με μουσική τα οποία δεν θεωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα 
Υγειονομική  Διάταξη  Κέντρα  Διασκέδασης  η  επιτρεπόμενη  μέγιστη  Α-ηχοστάθμη  μέσα 
σ’αυτά καθορίζεται σε 80 db(A).»

2. Ενώ σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 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 Δηµοτικές Διοικητικές άδειες χρήσης Μουσικών οργάνων που έχουν χορηγηθεί από τον 
Δήµο  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 την δηµοσίευσή της.
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