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ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζκ. 4/2018  
 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεζθάηεο. 
Αριθμ. Απόφασης: 45/2018 
ΘΕΜΑ: Δηζήγεζε γηα θαλνληζηηθή πξάμε ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ  θαη 
παξάηαζε  ηνπ σξαξίνπ ζε Κ.Τ.Δ. ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο. 

     ηε Γεζθάηε θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 20ελ Φεβξνπαξίνπ    2018  εκέξα ηεο 
εβδνκάδαο Σξίηε  θαη ψξα 20:00 κ.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή   ζπλεδξίαζε  ην Γ.. Γεζθάηεο  κεηά 
απφ ηελ αξηζκ. 1221/15-2-2018  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ  πνπ δφζεθε ζε θάζε 
Γεκνηηθφ χκβνπιν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010.  

Αθνχ  δηαπηζηψζεθε  λφκηκε  απαξηία, θαζφζνλ  ζε  ζχλνιν 20  κειψλ βξέζεθαλ  παξφληα 13  
δειαδή :  

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

Λάκαξεο Διεπζέξηνο  Πξφεδξνο  Γθνχκα – ηάζε  νθία 

Αλαγλψζηνπ Ισάλλεο Μίγθνο Γεκήηξηνο 

Αλδξψλεο Γεκήηξηνο Μπγηάιαο Υξήζηνο 

Καθνχζηνο Γεψξγηνο Νηνχκαο Λάκπξνο 

Καξαγθνχλε ηακαηία Παππάο Νηθφιανο 

Κνξδίιαο Γεκήηξηνο παλνχ – Φαθή Διέλε 

Μσυζηάδεο Γεψξγηνο Σξηθαιίδεο Αξηζηείδεο 

Οξθαλίδνπ – Γθαξαιηάθνπ νθία  

Σδηψιαο Ισάλλεο  

Σδηψιαο Νηθφιανο  

Σζηγάξαο Γεκήηξηνο  

Υαηδεδήζεο Λάκπξνο  

Υξπζάθεο ηέθαλνο Αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ 

 
Πξφεδξνο Γεκνηηθήο  Κνηλφηεηαο  Γεζθάηεο : ηακνχιε – Σζηιηλίθνπ Βαζηιηθή  (απνχζα ) 
Πξφεδξνο Σνπηθήο   Κνηλφηεηαο  Καξπεξνχ : Γνχκαο Γεψξγηνο  ( απψλ) 
Πξφεδξνο Σνπηθήο   Κνηλφηεηαο  Παιηνπξηάο: Παπαδφπνπινο Σξηαληάθπιινο ( παξψλ )  
Πξφεδξνο Σνπηθήο  Κνηλφηεηαο Σξηθνθθηάο: Παππάο Βαζίιεηνο ( απψλ )  
Δθπξφζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Γαζνρσξίνπ : Μαιιηψξαο Υξήζηνο  ( απψλ)  
Δθπξφζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Καηάθαιεο : Ληφιηνο Υξήζηνο ( απψλ )  
Δθπξφζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Παλαγηάο : Σζηνχγθνο ηέξγηνο ( απψλ ) 
Δθπξφζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Παξαζθεπήο: Βειιήο Υξήζηνο (απψλ )  
 
Παξηζηακέλνπ  θαη ηνπ  Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ  
 
ηε  ζπλεδξίαζε  παξαβξέζεθε  θαη ε θ. Σζηθλνγηάλλε  Ισάλλα  γηα  ηελ ηήξεζε  ησλ  πξαθηηθψλ  
 
 
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 17νλ   ζέκα ηεο εκεξεζίαο 
δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ  ηνλ Καλνληζκφ ρξήζεο κνπζηθήο θαη 
κνπζηθψλ νξγάλσλ  θαη παξάηαζε  ηνπ σξαξίνπ ζε Κ.Τ.Δ. ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο ν νπνίνο έρεη  
σο εμήο,  ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε Γξαθείν : Γξαθείν αδεηνδνηήζεσλ &   Ρχζκηζεο εκπνξηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ.   
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ                Γεζθάηε  1/2/2018 
ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ                Αξηζκ. Πξση.: 854 
Γξαθείν : Γξαθείν αδεηνδνηήζεσλ &                                   
 Ρχζκηζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
 Πιεξ.: Γαιάλεο Κσλ/λνο                                 ΠΡΟ : Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ                         
Σει.: 2462351143                                                           πκβνπιίνπ    ηνπ Γήκνπ   
                                                                                                     Γεζθάηεο                                                                                                                                 
 
 
 
ΘΕΜΑ :«ΕΘΗΓΗΗ ΓΘΑ ΚΑΝΟΝΘΣΘΚΗ ΠΡΑΞΗ ΥΡΗΗ ΜΟΤΘΚΗ ΚΑΘ ΜΟΤΘΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘ ΠΑΡΑΣΑΗ ΣΟΤ ΩΡΑΡΘΟΤ Ε Κ.Τ.Ε. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΕΚΑΣΗ»            

 
 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ & ΚΟΠΟ 
 

Αντικείμενο ηεο παξνχζαο Καλνληζηηθήο Πξάμεο είλαη ε θαζηέξσζε ελφο πιαηζίνπ φξσλ 
θαη θαλφλσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ποσ θα διέπει ηη λειηοσργία και ηη τρήζη 
μοσζικής και μοσζικών οργάνων ζε Κ.Τ.Δ. ποσ λειηοσργούν ζηην εδαθική περιθέρεια 
ηοσ Γήμοσ Γεζκάηης. 

Σκοπός ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη: 

 Η πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο θνηλήο εζπρίαο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηαο 
ηνπ 
Γήκνπ Γεζθάηεο. 

 Η δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ ηεο πφιεο ε νπνία 
ππνβαζκίδεηαη απφ ηελ ερνξχπαλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ρψξνπο φπνπ γίλεηαη δεκφζηα 
εθηέιεζε 
κνπζηθήο. 

 Η πξνζηαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο γηα ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 
δσήο, 

 Ο πγηήο αληαγσληζκφο θαη ε πγηήο επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην ρψξν ησλ θαηαζηεκάησλ 
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζα πξέπεη επίζεο λα ηχρνπλ πξνζηαζίαο.  

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

 Ο παξψλ θαλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν 3463/2006 « 
Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/08.06.2006 ηεχρνο Α') θαη ηνπ άξζξνπ 
73 
παξ. 1Βλ) ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚΑ' 87/7.6.2010). 

 Σσλ άξζξσλ 5 παξ. 5, 7 παξ. 2, 21 παξ. 3 θαη 24 ηνπ πληάγκαηνο. 

 Σσλ άξζξσλ 75, 79, 80 θαη 285 ηνπ Ν. 3463/2006 « Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ» θαη ηεο εξκελεπηηθήο ηνπ άξζξνπ 80, εγθπθιίνπ 51/Α.Π.: νηθ. 66174/29.11.2006 
ηνπ ΤΠΔΓΓΑ. 

 Σσλ άξζξσλ 58, 73, 81 θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Σεο Απφθαζεο Τπ. Τγείαο Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 47829/23-6-2017 (ΦΔΚ 2161/Β' /23-6-2017) 
«Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη άιιεο 
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δηαηάμεηο.» 

 Σεο πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο Α5/3010/1985 (ΦΔΚ593/1985 ηεχρνο Β'), κε ηελ νπνία 
θαζνξίζηεθαλ «Μέηξα Πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο ησλ Κέληξσλ 
Γηαζθέδαζεο θαη ινηπψλ θαηαζηεκάησλ». 

 Σηο ππ' αξηζκ. 7617/1996, 60153/1996, θαη 51/2006 Δγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΔ-Γ.Γ.Α. 

 Σνπ άξζξνπ 5 ηεο Αξηζκ. ΓΙΑΓΠ/Φ.Α.2.1/31600/13 ΚΤΑ (ΦΔΚ - 3106 Β/9-12-2013): 
«Απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, Θεάηξνπ θαη Κηλεκαηνγξάθνπ». 

 Σν Ν. 4442/07.12.2016 (ΦΔΚ 230/16 η.Α’) Νέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ άζθεζε 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

 Σελ Κ.Τ.Α. 16228/18.05.2017(ΦΔΚ 1723/17η.Β’) Απινχζηεπζε θαη πξνηππνπνίεζε ησλ 
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ 
Δλδηαθέξνληνο, Θεάηξσλ θαη Κηλεκαηνγξάθσλ. 

 Σεο ππ' αξ. 3/96 (1023/2/37-ηα/8-1-1996) Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο, (ΦΔΚ 15/96 ηΒ) 
«Μέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο θνηλήο εζπρίαο», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Α.Γ. 3Α /1998 
(Φ.Δ.Κ. 
761/η.Β'/1998) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ ππ' αξηζκφλ 1010/12/4-γ/2001 Απφθαζε ηνπ 
Αξρεγνχ 
ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Φ.Δ.Κ. 180/η.Β'/2001). 

 Σνπ Άξζξνπ 63 παξ. 2 ηνπ Ν. 2121/1993 (ΦΔΚ Α' 25), Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ζπγγεληθά 
δηθαηψκαηα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν.3905/2010 (ΦΔΚ 
219/23.12.2010 ηεχρνο Α') 

 Σνπ Π.Γ. 180/1979 (ΦΔΚ 46 Α) «πεξί φξσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πσιήζεσο 
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη θέληξσλ δηαζθεδάζεσο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σσλ άξζξσλ 6 θαη 21 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, λ. 2690/1999, ΦΔΚ Α' 45. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΙΜΟΙ 
 

Α)ΥΡΗΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ λνείηαη ε ρξήζε, εθηέιεζε, 
παξνπζίαζε ησλ κνπζηθψλ έξγσλ, πνπ γίλεηαη δεκφζηα πξνο ην θνηλφ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 
κνξθή ή κέζν παξαγσγήο, αλαπαξαγσγήο, ρξήζεο, εθηέιεζεο, κεηάδνζεο ή αλακεηάδνζεο 
ησλ κνπζηθψλ έξγσλ - κνπζηθήο (Διιεληθψλ θαη Ξέλσλ), εληφο ηνπ ρψξνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη 
ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε θαηαζηήκαηνο ή νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο πνπ αλήθεη ζηελ 
αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 
ηνλ επηρεηξεκαηία - ρξήζηε ηεο κνπζηθήο. 

 
Β)ΗΥΟΡΤΠΑΝΗ-ΚΟΙΝΗ ΗΤΥΙΑ - ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ: Η ερνξχπαλζε, πνπ πξφζθαηα 

ραξαθηεξίζζεθε σο «ξχπνο», απνηειεί κία απφ ηηο ζνβαξφηεξεο πεξηβαιινληηθέο απεηιέο πνπ 
ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο. Δθλεπξηζκφο, δπζθνξία, απψιεηα αθνήο, έιιεηςε 
απηνζπγθέληξσζεο, ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο, αθξναζηηθή θφπσζε, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, 
δηαηαξαρέο χπλνπ, δπζάξεζηεο νξκνληθέο αληηδξάζεηο, κεησκέλε απφδνζε ζηε δνπιεηά θαη ζην 
ζρνιείν, αιιά θαη θαθή επηθνηλσλία είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ έρνπλ 
θαηαγξάςεη εξεπλεηέο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο θαη ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αλαγνξεχεηαη απφ ην ζπληαγκαηηθφ θαη ηνλ θνηλφ 
λνκνζέηε ζε 
ζεκειηψδεο θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο νπνίαο έρνπλ ζεζπηζζεί εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο, κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη θαη ε 
επηβνιή θπξψζεσλ εηο βάξνο εθείλσλ πνπ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνζβάιινπλ κε 
νπνηνδήπνηε 
ηξφπν ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Έηζη, εηδηθφηεξν ζηφρν ηεο Πνιηηείαο, πνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ζπληζηά θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο ξχπαλζήο ηνπ, πνπ κπνξεί 
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λα 
πξνέξρεηαη απφ ηελ παξνπζία ζ' απηφ πνηθίισλ ξππνγφλσλ παξαγφλησλ (ζνξχβνπ, 
αθηηλνβνιίαο 
θ.ιπ.), ζε ηέηνηα έληαζε ή δηάξθεηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ζηελ πγεία ησλ 
πνιηηψλ. πλαθψο, πεγή δηαθηλδχλεπζεο ηφζν ηεο δεκφζηαο πγείαο, φζν θαη ηεο θνηλήο εζπρίαο 
ησλ πνιηηψλ, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη ε αληηθαλνληθή ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ θέληξσλ 
δηαζθεδάζεσο θαη θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζφζνλ αθνξά ζηε κεγάιεο 
εληάζεσο θαη ζε ψξεο θνηλήο εζπρίαο εθπεκπφκελε απ' απηά κνπζηθή, πνπ πξνθαιεί ζνβαξέο 
ελνριήζεηο ζηνπο πεξηνίθνπο. Δλφςεη, ινηπφλ, ησλ επαπεηινχκελσλ εηο βάξνο ησλ πνιηηψλ 
δπζκελψλ επηδξάζεσλ απφ ηελ ελ ιφγσ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ, ζεζπίζηεθαλ ε 
Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε (Τπνπξγηθή Απφθαζε Α5/3010/1985) θαη νη ξπζκίζεηο ηνπ Π.Γ. 457/1990 
πνπ 
ηξνπνπνίεζε ην Π.Γ. 180/1979, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο αθξηβψο ηδίσο κεηά ηε ζέζε ζε 
ηζρχ ηεο πην πάλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, κε ηελ νπνία θαζηεξψζεθε ε κε βάζε αληηθεηκεληθά 
θξηηήξηα κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ νξγάλσλ κέηξεζε ηνπ ζνξχβνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε κνπζηθή 
ζηα πξναλαθεξφκελα θαηαζηήκαηα. 

Πεξαηηέξσ, θαη ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ππφ ηελ πξναλαθεξζείζα εηδηθφηεξε 
πηπρή 
ηεο, θαη ε θνηλή εζπρία ησλ πνιηηψλ, ζπληζηά ηαπηφρξνλα θαη πξνζηαζία ηνπ επξχηεξνπ 
δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο, θαη ηνχην δηφηη πέξα απφ άλλες εθηηκήζεηο, ε πξνζηαζία ησλ ελ ιφγσ ελλφκσλ 
αγαζψλ (θνηλήο εζπρίαο θαη δεκφζηαο πγείαο) εκπίπηεη ζηελ επξχηεξε ζθαίξα ηεο πξνζηαζίαο 
ηνπ 
πεξηβάιινληνο πνπ έρεη θαηνρπξσζεί κε ζρεηηθή ζπληαγκαηηθή επηηαγή, απφ ηελ νπνία 
απνξξέεη 
ην δηθαίσκα (ησλ πνιηηψλ) επί ηεο νηθνζθαίξαο θαη επί ηεο πνηφηεηαο δσήο, ην νπνίν αθελφο 
είλαη 
"κηθηφ" αηνκηθφ - θνηλσληθφ - νηθνλνκηθφ δηθαίσκα θαη αθεηέξνπ κεηέρεη εμνξηζκνχ ηνπ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο (βι. ζρεηηθά: Γ. Νηθφπνπινπ, Η έλλνκε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο σο ζηνηρείν 
ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ΓηΓηθ 1990, ζει. 753 ε.π.). 

Γ)ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΥΡΗΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ είλαη ε δηαδηθαζία 
κε ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ ρξήζεο 
κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ 

 
Γ)ΑΓΔΙΑ ΠΑΡΑΣΑΗ σξαξίνπ κνπζηθήο είλαη, αλεμάξηεηε ηεο γλσζηνπνίεζεο ρξήζεο 

κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ, δηνηθεηηθή πξάμε ε νπνία δχλαηαη λα ρνξεγεζεί θαηφπηλ 
αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, δπλάκεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο 
3/96 (ΦΔΚ15/96 ηεχρνο Β ‘) θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαλνληζηηθή πξάμε 
ηνπ Γήκνπ . Δθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο, ε άδεηα ρνξεγείηαη ρσξίο ηελ 
πξνζθφκηζε άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ παξά κφλν ηεο ππνβνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο ρξήζεο 
κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΥΡΗΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

χκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ Ν. 4442/07.12.2016 (ΦΔΚ 230/16 η.α') «ε ρξήζε κνπζηθήο ή 
κνπζηθψλ νξγάλσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, 
ρσξίο λα απαηηείηαη έθδνζε πξνεγνχκελεο άδεηαο ηεο 3/1995 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο, ε νπνία 
εγθξίζεθε κε ηελ 1023/2/37-ηα/1996 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίαο Σάμεο (Β' 15). Οη 
πξνυπνζέζεηο ρξήζεο δελ ζίγνληαη.» Ο ελδηαθεξφκελνο, εθφζνλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε 
ρξήζε κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ, ππνρξενχηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηε γλσζηνπνίεζε ηνπ 
άξζξνπ28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ ηε δήισζε ρξήζεο ηεο, γηα ηελ νπνία δελ απαηηείηαη πξφζζεην 
παξάβνιν. Ο ελδηαθεξφκελνο αθνχ γλσζηνπνηήζεη ηε ρξήζε κνπζηθήο νθείιεη ζε θάζε 
πεξίπησζε λα ηεξεί ηνπο φξνπο ρξήζεο κνπζηθήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία 
(έληαζε κνπζηθήο, σξάξην ρξήζεο κνπζηθήο θ.ιπ.). 

ΑΔΑ: 6Π9ΕΩ9Υ-ΩΩΛ



 5 

Δηδηθφηεξα γηα ην σξάξην ρξήζε κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ κπνξεί λα γίλεη κέρξη 
ηελ 22.00 ψξα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ηελ 23.00 ψξα ηε ζεξηλή θαη κπνξεί λα παξαηαζεί 
χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ηε 
ζέζε ηνπ θέληξνπ ζε ζρέζε κε ηνπο γχξσ θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο, γηα ηα θέληξα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζε θιεηζηφ ρψξν κέρξη ηελ 03.00 ψξα θαη γηα ηα θέληξα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε αλνηθηφ 
ρψξν κέρξη ηελ 02.00 ψξα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ησλ 
πεξηνίθσλ. Ωο ρεηκεξηλή πεξίνδνο ινγίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1ε Οθησβξίνπ έσο ηελ 31ε 

Μαξηίνπ θαη σο ζεξηλή ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1ε Απξηιίνπ σο ηελ 30ε επηεκβξίνπ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΤΡΩΔΙ ΥΔΣΙΚΔ ΜΔ ΣΗ ΜΗ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΥΡΗΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
Η κε γλσζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ απνηειεί παξάβαζε θαη 

εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Κ.Τ.Α. 16228/18.05.2017(ΦΔΚ 1723/17η.Β’).  
 
ΑΡΘΡΟ 6:ΠΑΡΑΣΑΗ ΩΡΑΡΙΟΤ ΥΡΗΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
Σν σξάξην ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο 3/1996 Αζη. Γηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Η άδεηα ρνξεγείηαη κέρξη ηελ 
22.00 ψξα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ηελ 23.00 ψξα ηε ζεξηλή θαη κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα 
απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ηε ζέζε ηνπ 
θέληξνπ ζε ζρέζε κε ηνπο γχξσ θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο, γηα ηα θέληξα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 
θιεηζηφ ρψξν κέρξη ηελ 03.00 ψξα θαη γηα ηα θέληξα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε αλνηθηφ ρψξν κέρξη 
ηελ 02.00 ψξα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ησλ πεξηνίθσλ». 

Ο ζεβαζκφο ηεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη εηδηθφηεξα 
ησλ 
πεξηνίθσλ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθψλ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ ζρεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 
απνηειεί νπζηψδε θαη πξσηαξρηθφ δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ππνρξέσζε φισλ πνπ, ν 
Γήκνο 
έρεη θαζήθνλ λα δηαζθαιίζεη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο θαη ηνπ Γήκνπ γεληθφηεξα. 

Σαπηφρξνλα ν Γήκνο πξνο εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηαζηεκάησλ - 
επηρεηξήζεσλ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηψλ, θαη' εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ Αζηπλνκηθήο 
Γηάηαμεο 
θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηελ αξκνληθή 
ζπκβίσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, ζην πιαίζην ηεο θαλνληζηηθήο ηνπ 
αξκνδηφηεηαο (παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3463/06), δηά ηεο παξνχζαο, ιακβάλεη 
απφθαζε 
θαη γηα ηελ παξάηαζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο, σο θάησζη: 

 
6.α. Όροι και προϋποθέζεις τορήγηζης παράηαζης ωραρίοσ τρήζης μοσζικής – 
μοσζικών οργάνων. 

 Δπηηξέπεηαη ε παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ρξήζεο ηεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ ζε 
θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο αθνχ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ ( Γεκνηηθφ 
ζπκβνχιην ή ην ζπκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο θνηλφηεηαο Γεζθάηεο) ειέγμεη πέξαλ ηηο πξαγκαηηθέο 
ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ πνπ ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγνχληαη 
πξνβιήκαηα ζηνπο πεξηνίθνπο. 

 Η άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ είλαη ετήσια  

 Σν αξκφδην απνθαζηζηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθφ πκβνχιην ή ζπκβνχιην ηεο 
Γεκνηηθήο θνηλφηεηαο Γεζθάηεο θαηά πεξίπησζε) θαηφπηλ ηεο ππνβνιήο αηηήκαηνο απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν γηα ηελ παξάηαζε σξαξίνπ, εμεηάδεη ζχκθσλα θαη κε ην ππ' αξηζκφλ 7617/14-
03-1996 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. α)ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη 
θαη ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα ηνπ αηηνχληνο,(π.ρ. εάλ απηφ ιεηηνπξγεί εληφο ακηγνχο νηθηζηηθήο ή 

ΑΔΑ: 6Π9ΕΩ9Υ-ΩΩΛ



 6 

κε πεξηνρήο, ππθλνθαηνηθεκέλεο ή κε, απνκνλσκέλν ή κε θ.ι.π.), β) ην είδνο θαη ηε κνξθή 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο(ζηεγαζκέλν ή αλνηρηφ), φπσο θαη ν) ην εάλ θαη θαηά πφζν ν 
ππεχζπλνο απηνχ έρεη δψζεη ζην παξειζφλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη 
ιεηηνπξγηθή ηνπ δξάζε, δηθαηψκαηα δηακαξηπξηψλ ησλ πεξηνίθσλ, παξαβάζεσλ, κελχζεσλ 
δηαηάξαμεο ηεο θνηλήο εζπρίαο, θ.ι.π. 
6.β. Καθοριζμός επέκηαζης ωραρίοσ τρήζης ηης μοσζικής και μοσζικών οργάνων  
 

Η δπλαηφηεηα επέθηαζεο - παξάηαζεο ηνπ σξαξίνπ ρξήζεο ηεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ 
νξγάλσλ ζηα θαηαζηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο θαζνξίδεηαη σο 
εμήο: 

Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ήηνη απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ έσο ηελ 31ε Μαξηίνπ: 
α)Κπξηαθή έσο Πέκπηε κέρξη ηελ 01:00, ηεο επφκελεο εκέξαο θαη' αλψηαην φξην. 
β)Παξαζθεπή, άββαην, Αξγίεο θαη Παξακνλέο Αξγηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ηνπηθψλ) ,ηελ εκέξα ηεο Σζηθλνπέκπηεο, ηελ πεξίνδν 18 Γεθεκβξίνπ-8 Ιαλνπαξίνπ κέρξη ηελ 
03:00, ηεο επφκελεο εκέξαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο θαη κέρξη ηελ 02:00, 
ηεο επφκελεο εκέξαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο. 
 
Καηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, ήηνη απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ έσο ηελ 30ε επηεκβξίνπ: 
α)Κπξηαθή έσο Πέκπηε κέρξη ηελ 02:00, ηεο επφκελεο εκέξαο, θαη' αλψηαην φξην. 
β)Παξαζθεπή, άββαην, Αξγίεο θαη Παξακνλέο Αξγηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ηνπηθψλ) ,ηελ πεξίνδν ηεο Μεγάιεο εβδνκάδαο ηνπ Πάζρα, ηηο εκέξεο πνπ γίλνληαη πνιηηηζηηθέο 
εθδειψζεηο απφ ην Γήκν Γεζθάηεο  θαη  απφ ηελ 15ε Ινπιίνπ έσο θαη  ηελ 20ε Απγνχζηνπ  κέρξη 
ηελ 03:00, ηεο επφκελεο εκέξαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο θαη κέρξη ηελ 
02:00, ηεο επφκελεο εκέξαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο. 
 
6.γ. Γικαιολογηηικά για έκδοζη άδειας παράηαζης ηοσ ωραρίοσ τρήζης μοσζικής - 
μοσζικών οργάνων. 

Ωο απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 
κνπζηθήο - κνπζηθψλ νξγάλσλ θαζνξίδνληαη ηα θάησζη: 
 Αίηεζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν  
 Απνδεηθηηθφ ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο 

Πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε άδεηα παξάηαζεο ηνπ σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο - 
κνπζηθψλ νξγάλσλ ζα ειέγρεηαη θαη ε δεκνηηθή ελεκεξφηεηα πεξί κε νθεηιήο ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ζην  Γήκν Γεζθάηεο. 
6.δ Ανάκληζη ηης άδειας παράηαζης ηοσ ωραρίοσ τρήζης  μοσζικής - μοσζικών 
οργάνων. 

Η απφθαζε πεξί παξάηαζεο σξαξίνπ κνπζηθήο ζε έλα θαηάζηεκα, αλαθαιείηαη απφ ην 
φξγαλν πνπ ηελ ρνξήγεζε , σο αθνινχζσο: 

 Όηαλ ηα αξκφδηα πξνο ηνχην φξγαλα εληφο δψδεθα [12] κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 
ηεο 
απφθαζεο πνπ ρνξήγεζε ηελ παξάηαζε, βεβαηψζνπλ κε ερφκεηξν δχν [2] παξαβάζεηο γηα 
ππέξβαζε ηεο επηηξεπφκελεο κεγίζηεο ερνζηάζκεο, ήηνη ππέξβαζε ησλ 80 decibell, ε άδεηα 
παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο - κνπζηθψλ νξγάλσλ αλαθαιείηαη γηα είθνζη (20) εκέξεο. 
ε 
πεξίπησζε ππνηξνπήο { κία (1) επηπιένλ κήλπζε} εληφο ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε 
άδεηα 
ζα αλαθαιείηαη γηα άιιεο είθνζη (20) εκέξεο . 

 Όηαλ ηα αξκφδηα πξνο ηνχην φξγαλα εληφο δψδεθα [12] κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 
ηεο 
απφθαζεο πνπ ρνξήγεζε ηελ παξάηαζε, βεβαηψζνπλ ηξεηο [3] παξαβάζεηο γηα ππέξβαζε ησλ 
επηηξεπνκέλσλ απφ ηελ παξνχζα ρξνληθψλ νξίσλ ηεο παξάηαζεο ρξήζεο σξαξίνπ κνπζηθήο, 
ε άδεηα 
παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο - κνπζηθψλ νξγάλσλ αλαθαιείηαη γηα είθνζη (20) εκέξεο. 
ε 
πεξίπησζε ππνηξνπήο { κία (1) επηπιένλ κήλπζε} εληφο ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε 
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άδεηα 
ζα αλαθαιείηαη γηα άιιεο είθνζη (20) εκέξεο . 

 ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο - κνπζηθψλ νξγάλσλ 
αλαθιεζεί εληφο δψδεθα [12] κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο απφθαζεο πνπ ρνξήγεζε ηελ 
άδεηα γηα ηξεηο (3 ) θνξέο  νη άδεηα ζα αλαθαιείηαη νξηζηηθά. 

 
ηελ  ζπλέρεηα   θάιεζε ην Γ. λα  απνθαζίζεη  ζρεηηθά.  Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην  αθνχ έιαβε 
ππφςε ηνπ ηα αλσηέξσ, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε.  

 
Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ε Θ  Ομόφωνα 

 
1] .- Δγθξίλεη  ηελ θαλνληζηηθή πξάμε ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ  θαη παξάηαζε  
ηνπ σξαξίνπ ζε Κ.Τ.Δ. ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο φπσο έρεη ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο.  

Η  απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 45/2018. 

 Έηζη έρεη ζπληαρζεί θαη ππνγξάθεηαη 

Ο Πξφεδξνο                                       Σα κέιε 

                       

                     Αθξηβέο Απφζπαζκα  

                   Γεζθάηε  20 Φεβξνπαξίνπ  2018  

                        Ο Γήκαξρνο 

                      

                        

                         Καξαζηέξγηνο Θ. Γεκήηξηνο 
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