
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 46/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 2
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης της  

 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 του ∆ήµου ∆ράµας   

την 12/2/2014 

 

Θέµα 39
ο
: Σχέδιο Τροποποίησης της υπ΄αρίθµ. 62/2008 Κανονιστικής 

Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετική µε τη λειτουργία 

µουσικών οργάνων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
 

         Στη ∆ράµα, σήµερα, την 12η του µηνός Φεβρουαρίου 2014 ,ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.30 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας 
συνήλθε σε   συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα 
από την 7659/7-2-2014  πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Απουσία του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. 
Παπαεµµανουήλ  Γρηγόριος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά   (7) µέλη: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ  

Χαρακίδης Κυριάκος 
Γρηγορίου Κυριάκος     Φουτσιτζής Χρήστος 
Κάργας Γεώργιος 
Μλεκάνης Μιχαήλ  
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος 
Ρεµόντης Θεµιστοκλής     
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

 Ο προεδρεύων  εισηγούµενος  το 39ο θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 5652/30-1-2014  έγγραφο 
του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 
σχετικά µε την Τροποποίηση της υπ΄αρίθµ. 62/2008 Κανονιστικής 

Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετική µε τη λειτουργία 

µουσικών οργάνων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος το 
οποίο λέει τα εξής: 

 
 ΘΕΜΑ: Σχέδιο Τροποποίησης της υπ’αριθµ. 62/2008 Κανονιστικής Απόφασης 
σχετική µε τη λειτουργία µουσικών οργάνων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
 
 
ΣΧΕΤ: 1. άρθρα 79 & 80 του Ν. 3463/8-6-2006   



           2.η υπ’αριθµ.62/2008  Κανονιστική Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
             3.ηυπ’αριθµ. 1519/31-03-2008 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης.       
 
   
   Σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 1γ  του Ν. 3463/8-6-2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων) οι δηµοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας 
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας µε τις οποίες 
προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα που 
λειτουργούν στην πόλη, λαµβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές 
συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση. 

   Με την υπ’ αριθµ.62/2008 κανονιστική απόφασή του το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο ρυθµίζει τα 
ως άνω θέµατα, σχετικά µε την έκδοση αδειών λειτουργίας µουσικών οργάνων σε 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
Ωστόσο, δηµιουργήθηκε η ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω κανονιστικής απόφασης, 
κατόπιν αλλαγών στην ισχύουσα νοµοθεσία και ως εκ τούτου σας διαβιβάζουµε σχέδιο 
τροποποίησης της  και παρακαλούµε για τις ενέργειές σας, προκειµένου το θέµα να εισαχθεί 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε γνώση το έγγραφο της υπηρεσίας, 
µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 
 
                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο µ ό φ ω ν α 

 

1. Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  θετικά για την 
Τροποποίηση της υπ΄αρίθµ. 62/2008 Κανονιστικής Απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετική µε τη λειτουργία µουσικών οργάνων σε 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπως την εισηγήθηκε το 
Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων: 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 62/2008  

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ Α∆ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                     

                                                        ΑΡΘΡΟ 1 

                                    Αντικείµενο και στόχος του Κανονισµού 
 
  Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τις άδειες 
λειτουργίας µουσικών οργάνων, οι οποίες χορηγούνται στα καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος  µε στόχους: 

• Την προστασία των πολιτών από την διατάραξη της κοινής ησυχίας. 

• Την κατανόηση και την εφαρµογή των διατάξεων που προβλέπει η κείµενη 
νοµοθεσία. 

 
                                                 ΑΡΘΡΟ 2 

                                                 Θεσµικό Πλαίσιο 
 
Το θεσµικό πλαίσιο , που διέπει τη χορήγηση της άδειας και τη λειτουργία µουσικών 
οργάνων εντός καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος είναι: 

1. η υπ’ αριθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/2012 (ΦΕΚ  Β΄(2718)) Υγειονοµική ∆ιάταξη. 
2. η υπ’ αρ. Α5/3010/85(Β-593) Υγειονοµική ∆ιάταξη «µέτρα προστασίας της δηµόσιας 

υγείας από θορύβους µουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών 
καταστηµάτων» 



3. η υπ’ αρ. 3/1996 (ΦΕΚ 15-Β) Αστυνοµική ∆ιάταξη (Μέτρα για την τήρηση της κοινής 
ησυχίας) 

4. άρθρο 80 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114-Α) Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
5. το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
6. η υπ’αριθµ. ∆ΙΑ∆Π /Φ.Α.2.1./31600 (Φ.Ε.Κ. 3106 τ.Β’/09-12-2013) 

 
                                                       ΑΡΘΡΟ 3 

                       Ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων του Κανονισµού 
 
Ο παρών κανονισµός απευθύνεται σε όλους τους δηµότες.  
   Επισηµαίνεται  όµως ότι ιδιαίτερη ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων του κανονισµού 
έχουν οι καταστηµατάρχες, οι οποίοι  επιθυµούν  να τους χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας 
µουσικών οργάνων στα καταστήµατά τους.  
 
 
                                                      ΑΡΘΡΟ 4 

                                     Ωράριο λειτουργίας µουσικών οργάνων  
               
       Με την υπ’ αρ.  3/96 (ΦΕΚ 15-Β') Αστυνοµική ∆ιάταξη ( Μέτρα για την τήρηση της 
κοινής ησυχίας )  οι ώρες  µεσηµβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται από το άρθρο 1 
της εν λόγω Αστυν.∆ιάταξης όπως παρακάτω: 
α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00 ώς 17.30 και από 23.00 έως 07.00.  
β. Κατά την χειµερινή περίοδο από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 07.30.  
     Ως θερινή περίοδος, για την εφαρµογή της παρούσας, λογίζεται το χρονικό διάστηµα από 
την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεµβρίου και ως χειµερινή το χρονικό διάστηµα από την 1 
Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.  

 
                                                    ΑΡΘΡΟ 5 

                       Παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων 
 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της 3/96 Αστ.∆ιάταξης η άδεια µουσικής  µπορεί να παραταθεί 
ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, ανάλογα  µε το είδος των µουσικών οργάνων και 
τη θέση του κέντρου σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους, για τα κέντρα που 
λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν 
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 
 
      Η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων  µε παράταση ωραρίου λειτουργίας θα 
χορηγείται:  την θερινή περίοδο και δε χειµερινή περίοδο µέχρι την 03.00 ώρα  όλες τις 
ηµέρες εβδοµάδας.  
 
                                                ΑΡΘΡΟ 6 

           Περιοριστικοί όροι και κάθε άλλος όρος που καθορίζεται από την   
                                              Υγειονοµική Υπηρεσία. 
 
1. Τα µουσικά όργανα θα λειτουργούν σε χαµηλή ένταση, ώστε να µη διαταράσσεται η κοινή 
ησυχία των ενοίκων και περιοίκων από ηχορυπάνσεις. 
2 .Εάν πρόκειται για στερεοφωνικό µηχάνηµα αυτό θα είναι χαµηλής ισχύος  
3. Το κατάστηµα θα λειτουργεί µουσική µε κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα και µε 
κατάλληλο (αθόρυβο) σύστηµα εξαερισµού της αίθουσας, ώστε να µην δηµιουργείται 
ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο. 
4. ∆εν θα έχει ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε πηγή εκποµπής µουσικής έξω από το 
κατάστηµα. 
5. Η ένταση της µουσικής µέσα στο κατάστηµα , δεν θα ξεπερνά σε καµιά περίπτωση το 80 
db(A). 
 



                                                ΑΡΘΡΟ 7 

               Χρονική διάρκεια άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων 
 
       Η άδεια µουσικών οργάνων χορηγείται για αόριστο χρονικό διάστηµα, εκτός εάν ο 
ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι επιθυµεί τη χορήγησή της για ορισµένο διάστηµα. 
   Στην περίπτωση που η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων είναι 
µεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης που χορηγούν οι 
Οργανισµοί Συλλογικής ∆ιαχείρισης και προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων, τότε αυτή  
βρίσκεται σε ισχύ, µε την προϋπόθεση ότι βρίσκονται εν ισχύ οι άδειες δηµόσιας εκτέλεσης 
που χορηγούν οι Οργανισµοί Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας πνευµατικών 
δικαιωµάτων.  
Ο κάτοχός της οφείλει να προσκοµίσει στην υπηρεσία, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας 
δηµόσιας εκτέλεσης , νέα έγγραφη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής. Σε διαφορετική 
περίπτωση η άδεια ανακαλείται µετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
         
                                                   ΑΡΘΡΟ 8 

    Προσωρινή απόφαση αφαίρεσης άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων 
 
       Σύµφωνα  µε το  υπ’ αρ. 7617/14-3-1996 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  η άδεια 
λειτουργίας µουσικών οργάνων µπορεί  να αφαιρείται προσωρινά µε απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση του όρου αυτής και σε περίπτωση 
υποτροπής οριστικά. Η διαπίστωση της παράβασης γίνεται από τα αστυνοµικά όργανα. 
      Οι µέρες της προσωρινής αφαίρεσης καθώς και ο αριθµός των παραβάσεων δεν 
καθορίζεται από την υπ’ αρ. 3/1996 Αστυνοµική ∆ιάταξη , αλλά καθορίζονται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 
       
    Στην 3η παράβαση που θα διαπιστώνεται από τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα εντός του 
ηµερολογιακού έτους από την 1η παράβαση, θα αφαιρείται αυτή για χρονικό διάστηµα δέκα 
(10) ηµερών το ελάχιστο µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

 
                                                 ΑΡΘΡΟ 9  

                                Ισχύς του κανονισµού  
 

      Η παρούσα απόφαση θα αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τα εκάστοτε εκδιδόµενα 
διατάγµατα και νόµους. 
      Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δηµοσίευσή του . 

 
 

2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 46/2014 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


