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ζπλεδξίαζεο

169/2016

ηνπ

Γεκνηηθνύ

ηελ Κάιπκλν ζήκεξα 2/8/2016 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 20:00 ζπλήιζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό: 13156-29/7/2016
πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε
ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζε όινπο
ηνπο Γεκ. πκβνύινπο, άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/10, θαζώο θαη ζην Γήκαξρν
θ. Γαινπδή Ησάλλε, ν νπνίνο πξνζήιζε θαη παξίζηαην ζ' απηή.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε
ζύλνιν 27 Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ήηαλ παξόληεο:
Παρόληες

Απόληες

Φαξάο Γεώξγηνο - ΠΡΟΔΓΡΟ

Μνπζειιήο Δκκαλνπήι - ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

Μαγθνύιηαο Πνζεηόο - ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Βάιιαο Μηραήι - ΜΔΛΟ

Σειηαθόο αθειιάξηνο -ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ

Μαγθάθεο Γηάλλεο - ΜΔΛΟ

Εαΐξεο Κσλζηαληίλνο - ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ

Μαγθάθεο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ

Ρήγαο Μηθέο - ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ

Μαζηξνθνύθνο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ

Αιεμαλδξάθε Μαξία – ΜΔΛΟ

Μαύξνο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ

Γαιηκηηάθεο Ησάλλεο-ΜΔΛΟ
Γηαθνκηράιεο Γεκήηξηνο - ΜΔΛΟ
Γηακαληήο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ
Εεξβόο αθειάξεο - ΜΔΛΟ
Εστδεο Παληειήο - ΜΔΛΟ
Λειέθεο Μηραήι - ΜΔΛΟ
Μαξγαξίηεο Νηθόιανο - ΜΔΛΟ
Μαξίλνο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ
Μειάο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ
Πέξνο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ
Πιάηζεο Υαξάιακπνο - ΜΔΛΟ
Σξηθνίιεο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ
Φξαηδήο Νέζησξ - ΜΔΛΟ
Υνύιεο αθειιάξηνο - ΜΔΛΟ
Φαξνκπά εκίξακηο - ΜΔΛΟ

Οη οποίοη είταλ προζθιεζεί λόκηκα
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ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν εηδηθόο γξακκαηέαο Κνπλελάθεο
Νηθόιανο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
O Πξόεδξνο ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Ρήγαο Μηθέο (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ) πξνρώξεζε ζηελ εηζήγεζε
ηνπ παξαθάησ ζέκαηνο:
ΘΕΜΑ:

Έγθρηζε
οργάλωλ

θαλοληζκού

αδεηώλ

ιεηηοσργίας

θαη

τρήζες

κοσζηθώλ

ΑΡΙΘΜO ΑΠΟΦΑΗ:
169/2016
Δηζεγνύκελνο ζέκα ν Αληηδήκαξρνο θ. Μηθέο Ρήγαο έζεζε ππόςε ηνπ
ώκαηνο ηελ ππ΄αξηζκ. 20/2016 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, ε
νπνία έρεη σο εμήο:
ΘΕΜΑ:

Εηζήγεζε ζηο Δεκοηηθό σκβούιηο γηα
ιεηηοσργίας θαη τρήζες κοσζηθώλ οργάλωλ

λέο

θαλοληζκό

αδεηώλ

Ο Πξόεδξνο εμέζεζε όηη
ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 1Β.λ ηνπ
Ν.3852/2010 ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό
πκβνύιην ην ζρέδην θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ησλ άξζξσλ 79 θαη 82 ηνπ
Κ.Γ.Κ..
ηε ζπλέρεηα έζεζε ζηε δηάζεζε ησλ κειώλ ζρέδην θαλνληζκνύ Αδεηώλ
Υξήζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο ην νπνίν έρεη σο εμήο:
ΓΕΝΙΚΑ
Μεηαμύ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάζηεθαλ ζηνπο ΟΣΑ µε ην Ν.2218/94
πεξηιακβάλεηαη θαη ε «ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο ζε
∆εµόζηα θέληξα, πνπ πξνβιέπνληαη από αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο (3/96 ΦΔΚ
15/Β-κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο θνηλήο εζπρίαο) θαη ρνξεγνύληαη ζύµθσλα
µε ηελ πγεηνλνκηθή δηάηαμε Α5/3010/85 ζε θαηαζηήµαηα µαδηθήο εζηίαζεο
θαη αλαςπρήο (Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 96967(ΦΔΚ 2718Β/08-10-12)»
Όπσο πξνθύπηεη από ηηο δηαηάμεηο απηέο ε ιεηηνπξγία µνπζηθήο ζηα
θαηαζηήµαηα µαδηθήο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο θαη’ αξρήλ απαγνξεύεηαη.
ηελ απαγόξεπζε απηή δελ εµπίπηνπλ ηα θέληξα δηαζθέδαζεο ζηα νπνία ε
µνπζηθή (δσληαλή ή µε απνηειεί ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπο).
ηα θαηαζηήµαηα
µαδηθήο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο δελ πξνϋπνηίζεηαη εμ
νξηζµνύ, νύηε όµσο θαη απνθιείεηαη ε θαηόπηλ αδείαο ρξήζε νξηζµέλσλ
µνπζηθώλ νξγάλσλ ή ζηεξενθσληθνύ µεραλήµαηνο, ε νπνία πάλησο δελ
µπνξεί λα πξνζιάβεη ην ραξαθηήξα πξνερόλησο µνπζηθνύ πξνγξάµµαηνο.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ππάξρεη αιιαγή
θαηεγνξίαο ηνπ θαηαζηήµαηνο
θαη απαηηείηαη λέα άδεηα (ηΔ 694/87).
ΑΡΘΡΟ 1 - ΚΟΠΟ
Ζ παξνύζα

θαλνληζηηθή απόθαζε:
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1.
Λαµβάλεηαη ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 79, παξάγξαθνο 1, α2
ηνπ
Ν3463/06 (ΦΔΚ Α-114/06) ζύµθσλα µε ην νπνίν νη ∆εµνηηθέο θαη θνηλνηηθέο
αξρέο ξπζµίδνπλ ζέµαηα ηεο αξµνδηόηεηαο ηνπο, εθδίδνληαο ηνπηθέο
θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο.
2.
Αθνξά ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο – αλαλέσζεο –
παξάηαζεο - αλάθιεζεο ησλ Αδεηώλ Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο θαη
απνζθνπεί:
► ηε ξύζµηζε θάζε ζρεηηθνύ δεηήµαηνο
θαηά ηξόπν γεληθό, εληαίν θαη
νµνηόµνξθν γηα όινπο ηνπο ελδηαθεξόµελνπο επηρεηξεµαηίεο
ηνπ ∆ήµνπ
Καιπκλίσλ
► ηελ απνθπγή ηεο ερνξύπαλζεο, ησλ ζνξύβσλ θαη ησλ νριήζεσλ
πξνέξρνληαη από ρώξνπο όπνπ γίλεηαη δεµόζηα εθηέιεζε µνπζηθήο θαη

πνπ

► ηε πξνζηαζία ηεο δεµόζηαο
θαηνίθσλ ηνπ ∆ήµνπ Καιπκλίσλ

ησλ

πγείαο

θαη

ηεο

θνηλήο

εζπρίαο

ΑΡΘΡΟ 2 – ΟΡΙΜΟΙ
Όινη νη ρώξνη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεµάησλ πγεηνλνµηθνύ ελδηαθέξνληνο
θαη όιεο νη επηρεηξήζεηο αξµνδηόηεηαο ηνπ ∆ήµνπ, αλεμάξηεηα, ηόζν από
ηελ λνµηθή µνξθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (θπζηθά ή λνµηθά πξόζσπα), όζν
θαη από ην είδνο ηεο επηρεηξεµαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπο, ζεσξνύληαη,
εθ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο, σο δεµόζηνη ρώξνη, ζύµθσλα
µε ην άξζξν 3 παξ. 2 ,ηνπ λόµνπ 2121 /93 «πεξί πξνζηαζίαο ηεο
πλεπµαηηθήο ηδηνθηεζίαο»
Λεηηνπξγία µνπζηθήο λνείηαη ε ρξήζε, εθηέιεζε, παξνπζίαζε ησλ µνπζηθώλ
έξγσλ - µνπζηθήο
(Διιεληθώλ θαη Ξέλσλ), πνπ γίλεηαη δεµόζηα πξνο ην
θνηλό µε νπνηνδήπνηε ηξόπν, µνξθή ή µέζν παξαγσγήο, αλαπαξαγσγήο,
ρξήζεο,
εθηέιεζεο,
µεηάδνζεο
ή
αλαµεηάδνζεο,
εληόο
ηνπ
ρώξνπ
δξαζηεξηόηεηαο
θαη
ιεηηνπξγίαο
νπνηνπδήπνηε
θαηαζηήµαηνο
ή
νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο πνπ αλήθεη ζηελ αξµνδηόηεηα ηνπ ∆ήµνπ
Καιπκλίσλ.
Άδεηα Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο είλαη ε αηνµηθή δηνηθεηηθή
πξάμε πνπ εθδίδεηαη από ην ∆ήµν γηα ινγαξηαζµό πξνζώπνπ (θπζηθνύ ή
λνµηθνύ) πνπ έρεη ζηελ εθµεηάιιεπζή
ηνπ θαηάζηεµα
πγεηνλνµηθνύ
ελδηαθέξνληνο ησλ άξζξσλ 37, 38, 39, 41, 42 ηεο Τ1γ/Γ.Π/νηθ/96967/810-12 [ΦΔΚ 2718/η.Β΄] Τ.∆/μεο ή ηεο αξηζµ. 1107414/1491/2003 ΚΤΑ, από
ην νπνίν γίλεηαη δεµόζηα εθηέιεζε µνπζηθήο, µε ρξήζε
νξηζµέλσλ
µνπζηθώλ νξγάλσλ, ζηεξενθσληθώλ µεραλεµάησλ θαη ειεθηξνθώλσλ.
Σα µνπζηθά έξγα – µνπζηθή (ειιεληθά θαη μέλα) απνηεινύλ πξνζηαηεπόµελα
έξγα, ηόζν από ηελ Διιεληθή λνµνζεζία θαη εηδηθόηεξα από ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 1 , 2 , 3 παξ. 1 θαη 2 , 14 , 55 ,56 , 63 παξ. 2 θαη 66 ηνπ
λ. 2121/93, όζν θαη από ηηο δηεζλείο ζπµβάζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε
ρώξα µαο
Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο πνπ ρνξεγεί ν ∆ήµνο πξνϋπνζέηεη µελ,
είλαη αλεμάξηεηε δε από ηελ άδεηα δεµόζηαο εθηέιεζεο µνπζηθήο από
λόµηµν θαη αλαγλσξηζµέλν νξγαληζµό ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πλεπµαηηθώλ
δηθαησµάησλ (ΑΔΠΗ & ΑΤΣΟ∆ΗΑΥΔΗΡΗΖ). Ζ άδεηα απηή αθνξά
ζηελ θάιπςε
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ησλ πλεπµαηηθώλ δηθαησµάησλ ησλ δεµηνπξγώλ γηα ηε µνπζηθή πνπ
µεηαδίδεηαη
απ΄
νπνηνλδήπνηε
ρώξν
ζπλάζξνηζεο
θνηλνύ
θαη
µε
νπνηνδήπνηε ηξόπν ή µέζν ( π.ρ. µε δσληαλό, ηερληθό, µεραληθό,
ηερλνινγηθό, ειεθηξνληθό, ςεθηαθό θιπ).
Παξαηεξήζεηο:
1. Δθνδηάδνληαη µόλνλ µε άδεηα δεµόζηαο εθηέιεζεο µνπζηθήο θαη όρη µε
Άδεηα Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο ηνπ ∆ήµνπ νη έρνληεο ηελ
εθµεηάιιεπζε Κέληξσλ
δηαζθέδαζεο. Σνύην γηαηί ζηα ζπγθεθξηµέλα
θαηαζηήµαηα
ε πξνζθνξά θαιιηηερληθνύ (θπξίσο µνπζηθνύ) πξνγξάµµαηνο
απνηειεί ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο ίδηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
2. Γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ξαδηόθσλνπ ή ηειεόξαζεο ρσξίο ερεία δελ
απαηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο πνπ ρνξεγεί ν ∆ήµνο αιιά µόλν
άδεηα δεµόζηαο εθηέιεζεο µνπζηθήο.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΡΜΟ∆ΙΟΣΗΣΑ
ύµθσλα µε ηα άξζξα 73 & 83 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο
θαη
ηεο
Απνθεληξσµέλεο
∆ηνίθεζεο
Πξόγξαµµα
Καιιηθξάηεο», ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο
θαη ην πµβνύιην θάζε
∆εµνηηθήο Κνηλόηεηαο ηνπ ∆ήµνπ είλαη απνθαζηζηηθά θαη αξµόδηα
εηζεγεηηθά όξγαλα άζθεζεο εηδηθόηεξα θαη µε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ
83 ηνπ ηδίνπ Νόµνπ (παξ.1πεξ.ηηη) γηα ηελ ρνξήγεζε ή αλάθιεζε
ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο.
Οµνίσο νη ΟΣΑ πξνζδηνξίδνπλ ηνπο όξνπο θαη ηηο ώξεο
ησλ Αδεηώλ
Υξήζεσο & ιεηηνπξγίαο Μνπζηθήο, ιαµβάλνληαο ππόςε ηνπο ηηο ηδηαίηεξεο
ηνπηθέο ζπλζήθεο, ηηο ρξήζεηο γεο, ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ θαηνίθσλ
από ηελ ερνξύπαλζε θαη ιεηηνπξγώληαο ζην πιαίζην ησλ πθηζηάµελσλ
πγεηνλνµηθώλ θαη αζηπλνµηθώλ δηαηάμεσλ θαζώο θαη ησλ θαλνληζηηθώλ
απνθάζεσλ πνπ νη ίδηνη εθδίδνπλ ( άξζξα 75
& 79 ηνπ Ν. 3463 / 2006)
Έρεη θξηζεί από ηΔ(9/96) όηη ζπληζηά λόµηµν ιόγν άξλεζεο ρνξήγεζεο
άδεηαο, ε δηαπηζησζείζα επαλεηιεµµέλσο θαηά ην παξειζόλ ρξήζε µνπζηθώλ
νξγάλσλ ρσξίο άδεηα ή θαηά παξάβαζε ησλ όξσλ βάζεη ησλ νπνίσλ
ρνξεγήζεθε ε άδεηα ή θαηά παξάβαζε ηνπ λόµνπ.
ΑΡΘΡΟ 4 –∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ / ∆ΙΑ∆ΙΚΑΙΑ
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα ρνξεγεζεί άδεηα
θαηάζηεµα πγεηνλνµηθνύ ελδηαθέξνληνο, είλαη ην
λόµηµα .
Τπόρξενη λα ιαµβάλνπλ από ηνλ ∆ήµν Καιπκλίσλ
∆εµνηηθή ∆ηνηθεηηθή Άδεηα γηα ηελ Λεηηνπξγία
ρώξσλ δξαζηεξηόηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπο είλαη:

ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο ζε
θαηάζηεµα λα ιεηηνπξγεί
θαη λα εθνδηάδνληαη µε
ηεο Μνπζηθήο εληόο ησλ
θαηαζηεµάησλ θαη ησλ

α) όινη αλεμαηξέησο νη επηρεηξεµαηίεο πνπ έρνπλ
ζην όλνµα ηνπο
(θπζηθό ή λνµηθό πξόζσπν), ζηελ επζύλε
θαη ζηελ εθµεηάιιεπζε
ηνπο,
ηα θαηαζηήµαηα
πγεηνλνµηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα
δηνηθεηηθά όξηα ηνπ ∆ήµνπ Καιπκλίσλ,
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β) όινη εθείλνη πνπ ρξεζηµνπνηνύλ – εθηεινύλ θαη παξνπζηάδνπλ δεµόζηα
ηα µνπζηθά έξγα – ηελ µνπζηθή - (Διιεληθά ή θαη Ξέλα), µε νπνηνδήπνηε
ηξόπν ή µέζν ( π.ρ. µε δσληαλό, ηερληθό, µεραληθό, ηερλνινγηθό ή µε
νπνηνδήπνηε νπηηθναθνπζηηθό ή λέν µέζν), ζηνπο ρώξνπο δξαζηεξηόηεηαο
θαη ιεηηνπξγίαο απηώλ .
∆ικαιολογηηικά
Ο ελδηαθεξόµελνο γηα ηε ρνξήγεζε Άδεηαο Υξήζεσο & Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο
ππνβάιεη ζηελ αξµόδηα ππεξεζία ηνπ ∆ήµνπ Καιπκλίσλ ηα αθόινπζα
δηθαηνινγεηηθά:
1) Αίηεζε (δηαηίζεηαη ζρεηηθό ππόδεηγµα από ηελ Τπεξεζία)
2) Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή ηεο πξνέγθξηζεο
ηνπ θαηαζηήµαηνο
3) ∆ήισζε ππνγεγξαµµέλε από µεραληθό, γηα ηελ πθηζηάµελε ερνµόλσζε θαη
ηε ζέζε θαη ηζρύ ησλ ερείσλ.
4) Παξάβνιν θαηά ηα νξηδόµελα ζηελ αξηζµ. 61167/17-12-2007 ΚΤΑ
5) Άδεηα δεµόζηαο εθηέιεζεο µνπζηθήο λόµηµνπ θαη αλαγλσξηζµέλνπ
νξγαληζµνύ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ή Τπεύζπλε ∆ήισζε εάλ ην ξεπεξηόξην
πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζεί αλήθεη ζε άιιν µε αλαγλσξηζµέλν νξγαληζµό µε ηελ
ππνρξέσζε δηαβίβαζεο ηεο Τπεύζπλεο ∆ήισζεο ζηνπο
αλσηέξσ λόµηµνπο
θαη αλαγλσξηζµέλνπο νξγαληζµνύο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο.
6) Βεβαίσζε Σαµεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ ∆ήµνπ πεξί µε ύπαξμεο νθεηιώλ.
7) ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξόµελνο επηρεηξεµαηίαο ππνβάιιεη αίηεζε
ηνπ ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. γηα ρνξήγεζε δεµνηηθήο - δηνηθεηηθήο άδεηαο
µνπζηθήο θαη δειώλεη όηη δελ ρξεζηµνπνηεί νύηε πξόθεηηαη λα
ρξεζηµνπνηήζεη µνπζηθά έξγα εθπξνζσπνύµελα από Οξγαληζµνύο πιινγηθήο
∆ηαρείξηζεο ησλ δεµηνπξγώλ [ΑΔΠΗ θαη ΑΤΣΟΓΗΑΥΔΗΡΗΖ], πξνθεηµέλνπ λα
απνθεπρζεί ε δπλαηόηεηα θαηάρξεζεο θαη παξαβίαζεο ηνπ λ.2121/1993, ζα
πξέπεη λα ππνβάιεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 µε ην εμήο
πεξηερόµελν: «Ζ µνπζηθή πνπ ρξεζηµνπνηώ ζην θαηάζηεµά µνπ αλήθεη
απνθιεηζηηθά θαη µόλνλ ζε δεµηνπξγνύο ή άιινπο δηθαηνύρνπο πνπ δελ
έρνπλ αλαζέζεη ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηνπζηαθνύ ηνπο δηθαηώµαηνο ζε
νξγαληζµνύο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαη εηδηθόηεξα ζηελ ΑΔΠΗ θαη ζηελ
ΑΤΣΟΓΗΑΥΔΗΡΗΖ. Δίµαη επίζεο ελήµεξνο όηη ην λα δηαζέησ ηειεόξαζε ή
ξαδηνθσληθή εγθαηάζηαζε (ζπµβαηηθή ή δηαδηθηπαθή) ζην θαηάζηεµά µνπ
ζπληζηά δεµόζηα εθηέιεζε πξνζηαηεπόµελσλ έξγσλ, γηα ηελ νπνία
νθείινληαη
δηθαηώµαηα
ζηνπο
ζρεηηθνύο
νξγαληζµνύο
ζπιινγηθήο
δηαρείξηζεο ή άιινπο δηθαηνύρνπο. Αληίγξαθν ηεο παξνύζαο ππεύζπλεο
δειώζεώο κνπ εμνπζηνδνηείηαη µε ηελ παξνύζα δήισζή µνπ ν ∆ήµνο
(Ο.Σ.Α.) λα ην θνηλνπνηήζεη άµεζα ζηελ ΑΔΠΗ θαη ζηελ ΑΤΣΟΓΗΑΥΔΗΡΗΖ».
∆ιαδικαζία
Σν ζύλνιν
παξαβάζεηο

ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ, µαδί µε ηπρόλ βεβαησµέλεο
πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε ιεηηνπξγία ηεο µνπζηθήο από ηνλ
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ελδηαθεξόµελν ζην ζπγθεθξηµέλν θαηάζηεµα, απνζηέιιεηαη αµειιεηί ζηε
Τγεηνλνµηθή Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνπο ειέγρνπο ηεο αξµνδηόηεηάο ηεο
θαη εηζεγείηαη επί ηνπ αηηήµαηνο. Καηόπηλ ηνύησλ
ην πµβνύιην
∆εµνηηθήο Κνηλόηεηαο ή ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαηά πεξίπησζε,
απνθαζίδεη νξηζηηθά επί ηεο ρνξήγεζεο ή µε ηεο αηηνύµελεο άδεηαο.
Δθόζνλ ε απόθαζε ησλ ζπγθεθξηµέλσλ νξγάλσλ είλαη ζεηηθή ην ηειηθό
έληππν αδείαο ππνγξάθεηαη από ηνλ ∆ήµαξρν ή ηνλ αξµόδην Αληηδήµαξρν
θαη παξαδίδεηαη ζηνλ ελδηαθεξόµελν, ν νπνίνο θαη ππνρξενύηαη λα ην
αλαξηήζεη ζε εµθαλέο
ζεµείν ηνπ θαηαζηήµαηόο ηνπ θαη λα ην
επηδεηθλύεη ζε θάζε έιεγρν
θαη δήηεζε ησλ αξµόδησλ ειεγθηηθώλ
νξγάλσλ.
Δθόζνλ ε απόθαζε είλαη αξλεηηθή ζα πξέπεη λα πεξηιαµβάλεη πιήξε θαη
εκπεξηζηαησµέλε αηηηνινγία πνπ λα ζρεηίδεηαη π.ρ. µε:
► Σν είδνο ηνπ θαηαζηήµαηνο (αλ π.ρ. είλαη ππαίζξην)
► Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο όπνπ βξίζθεηαη ην θαηάζηεµα
(αλ π.ρ.
ζπζηεγάδεηαη µε θαηνηθίεο, γεηηληάδεη µε μελνδνρεία, λνζνθνµεία θιπ)
► Σε πξνεγνύµελε ζπµπεξηθνξά ηνπ θαηαζηεµαηάξρε (αλ π.ρ. είρε θάλεη
ζην παξειζόλ θαθή ρξήζε
ηεο αδείαο ηνπ, αλ είραλ βεβαησζεί
επαλεηιεµµέλα ζε βάξνο ηνπ παξαβάζεηο γηα ερνξύπαλζε, δηαηάξαμεο ηεο
θνηλήο εζπρίαο θιπ).
Ζ ηπρόλ αξλεηηθή απόθαζε θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ
είρε ππνβάιεη ν ελδηαθεξόµελνο ηνπ παξαδίδνληαη άµεζα µε απνδεηθηηθό
επίδνζεο.
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΕΡΙ ΣΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΜΟΤΙΚΗ – ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΑ «ΚΣΗΜΑΣΑ»
ΚΑΙ Ε ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΥΩΡΟΤ
Α. Κηήµαηα
1. ύµθσλα επίζεο µε ηελ ππ’ αξ. Τ1γ/Γ.Π./Οηθ.128529/24-09-2009 ( ΦΔΚ
2077/η. Β/25–9-2009) όπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ Τ1γ/Γ.Π./96967/8-102012 Τ.Γ., πξνβιέπεηαη πιένλ δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ζηεγαζµέλσλ θαη ππαίζξησλ ρώξσλ εθδειώζεσλ, ίδηα µε
απηή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα θέληξα δηαζθεδάζεσο θαη ηα ινηπά
θαηαζηήµαηα πγεηνλνµηθνύ ελδηαθέξνληνο.
2. ύµθσλα µε ηελ Τ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 νξίδεηαη όηη «ηεγαζµέλνη
θαη ππαίζξηνη ρώξνη εθδειώζεσλ» είλαη νη ρώξνη ζηνπο νπνίνπο θαηά ηελ
δηάξθεηα πάζεο θύζεσο εθδειώζεσλ πξνζθέξνληαη ηξόθηµα ή πνηά ηα νπνία
παξαζθεπάδνληαη θαη πξνεηνηµάδνληαη ζε άιινπο ρώξνπο πνπ δηαζέηνπλ ηελ
απαηηνύµελε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο (παξαζθεπαζηέο ζπζθεπαζηέο–
εξγαζηήξηα ηξνθίµσλ θ.ι.π) θαη µεηαθέξνληαη ζηνπο ελ ιόγσ ρώξνπο γηα
ζεξβίξηζµα θαη ηειηθή δηάζεζε .
3. Οη σο άλσ ρώξνη απηνί αδεηνδνηνύληαη ζύµθσλα µε ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 80 ηνπ 3463 /2006 σο ζηεγαζµέλνη θαη ππαίζξηνη ρώξνη .
4. Ωο ρώξνη εθδειώζεσλ θαηά ηα αλσηέξσ είλαη επίζεο ππνρξεσµέλνη εθ
ηνπ λόµνπ πιένλ, λα εθνδηάδνληαη ηόζν µε άδεηα δεµόζηαο εθηέιεζεο
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µνπζηθήο από ηνλ Ο..Γ., όζν θαη µε ∆εµνηηθή – ∆ηνηθεηηθή άδεηα
ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο ή µνπζηθώλ νξγάλσλ από ηνλ ∆ήµν, όπσο αθξηβώο
πξνβιέπεηαη θαη γηα ηα θέληξα δηαζθεδάζεσο θαη ηα ινηπά θαηαζηήµαηα
πγεηνλνµηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ θάλνπλ ρξήζε µνπζηθήο µε νπνηνδήπνηε
ηξόπν ή µέζν .
5. Ηζρύεη επίζεο γη’ απηνύο
ηνπο ρώξνπο εθδειώζεσλ ε ππ’ αξ.
3010/1985/ΦΔΚ 593/Β/02-10- 1985 Τγεηνλνµηθή ∆ηάηαμε «Πεξί µέηξσλ
πξνζηαζίαο ηεο ∆εµόζηαο Τγείαο από ζνξύβνπο µνπζηθήο ησλ Κέληξσλ
∆ηαζθέδαζεο θαη ινηπώλ θαηαζηεµάησλ» .
6. Σα ππαίζξηα Κέληξα ∆ηαζθέδαζεο ζα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηεο αξµόδηαο
ππεξεζίαο ηεο Πνιενδνµίαο όηη ε απόζηαζή ηνπο από ηελ πιεζηέζηεξε
λόµηµε θαηνηθία (θύξηα ή δεπηεξεύνπζα) μελνδνρείν, λαό, ζρνιείν,
λνζνθνµείν, γεξνθνµείν, ζαλαηόξην, θαη γεληθά εγθαηάζηαζε πνπ απαηηεί
εηδηθή
πξνζηαζία
θαηά
ηελ
αηηηνινγεµέλε
θξίζε
ηεο
αξµόδηαο
Τγεηνλνµηθήο Τπεξεζίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 300 µέηξα.
Β. Τπαίθριοι χώροι καηαζηήµαηος
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε
µνπζηθήο ζηνλ ππαίζξην ρώξν ηνπ θαηαζηήµαηνο /
επηρείξεζεο,
εθόζνλ ν ρώξνο απηόο ζπµπεξηιαµβάλεηαη ζηελ άδεηα ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο, µε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη δελ βξίζθεηαη :
•

ζε πεξηνρή µε ρξήζε

γεληθήο θαηνηθίαο,

•

παξαδνζηαθνύο νηθηζµνύο

• ε απόζηαζε από θαηνηθίεο, μελνδνρεία, εθθιεζίεο, λανύο,
αξραηνινγηθνύο ρώξνπο – µλεµεία, λνζνθνµεία, θιηληθέο
θξνληηζηήξηα, λα είλαη µεγαιύηεξε ησλ 50 µέηξσλ.

ζρνιεία,
ηαηξεία,

ε πεξίπησζε πνπ επηζπµνύλ ρξήζε
µνπζηθήο ζε ππαίζξην ρώξν,
εθόζνλ
ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο, ππνβάιινπλ επηπξόζζεηα Σερληθή
Έθζεζε αξµόδηνπ µεραληθνύ ζε ηξία (3) αληίηππα, ζηελ νπνία ζα
ηεθµεξηώλεηαη όηη ε ηζρύο ησλ ερείσλ, ε ζέζε, ε απόζηαζε από
θαηνηθίεο, θαζώο θαη ηα ηπρόλ µέηξα ερνπξνζηαζίαο πνπ έρνπλ
ιεθζεί,
µε µέγηζηε Α - ερνζηάζµε 80 db, δελ δεµηνπξγνύλ πξνβιήµαηα ζηα ζεµεία
πξνζηαζίαο, ζύµθσλα µε ηελ Α5/3010/85 Τγεηνλ. ∆ηάηαμε θαη ζα
ζπλνδεύεηαη µε ηνπνγξαθηθό δηάγξαµµα µε ηε ζέζε θαη ηελ θνξά
ησλ
ερείσλ, θαζώο θαη ηελ απόζηαζε από ηνπο ρώξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
24 ηνπ παξόληνο, ζε αθηίλα 50 µέηξσλ
ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ - ΥΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Α. Περιεχόµενο
Οη ρνξεγνύµελεο από ην ∆ήµν Καιπκλίσλ Άδεηεο Υξήζεσο & Λεηηνπξγίαο
Μνπζηθήο
► ζα αθνξνύλ
θαηαζηεµάησλ.

απνθιεηζηηθά

θαη

µόλνλ

ηνπο

ζηεγαζµέλνπο

► ζα αλαγξάθνπλ ππνρξεσηηθά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηνπο.

ρώξνπο

ησλ
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► ζα θαιύπηνπλ ηε µεηάδνζε µνπζηθήο
ειεθηξνθώλσλ ή/θαη ηξηώλ µνπζηθώλ νξγάλσλ.

µέζσ

ζηεξενθσληθώλ

ή/θαη

Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο νθείιεη λα ελεµεξώλεη ηνλ Οξγαληζµό πιινγηθήο
∆ηαρείξηζεο (ΑΔΠΗ-ΑΤΣΟ∆ΗΑΥΔΗΡΗΖ) γηα ην είδνο ηεο µνπζηθήο πεγήο πνπ
ζα ρξεζηµνπνηεί θαζώο γηα ηηο ηπρόλ αιιαγέο ηνπ.
► Θα αλαθέξνπλ ππνρξεσηηθά ηα αθόινπζα:
«1) Ζ µνπζηθή πεγή ζα ιεηηνπξγεί ζην βάζνο ηνπ θαηαζηήµαηνο, ζε ραµειή
έληαζε, ώζηε λα µε δηαηαξάζζεηαη ε θνηλή εζπρία ησλ πεξηνίθσλ.
2) Απαγνξεύεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο µνπζηθήο πεγήο θαηά ηηο ώξεο θνηλήο
εζπρίαο θαζώο θαη ε ζύλδεζή ηεο µε εληζρπηέο θαη µεγάθσλα.
3) Ζ µνπζηθή πεγή ζα ιεηηνπξγεί µε θιεηζηέο ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα
θαη µε θαηάιιειν αζόξπβν ζύζηεµα εμαεξηζµνύ ηεο αίζνπζαο, ώζηε λα µε
δεµηνπξγείηαη ερνξύπαλζε ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν.
4) ∆ελ ζα εγθαηαζηαζνύλ ερεία ή ηειενξάζεηο ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή
εθπνµπήο µνπζηθήο έμσ από ην θαηάζηεµα
5) Ζ έληαζε ηεο µνπζηθήο µέζα ζην θαηάζηεµα δελ ζα μεπεξλά ηα 80 DB
(Α), θαη έμσ από απηό δελ ζα ππάξρεη µεγάθσλν.»
Β.

∆ιάρκεια

1. Ζ δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο άδεηαο µνπζηθήο ή µνπζηθώλ νξγάλσλ δελ
θαζνξίδνληαη από ην λόµν αιιά ζύµθσλα µε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο
3/96 Αζηπλνµηθήο ∆ηάηαμεο, ηελ θαζνξίδεη ν νηθείνο ∆ήµνο, δύλαηαη όµσο
ζύµθσλα µε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΚΤΑ 10551/2007, ν
ελδηαθεξόµελνο λα δεηήζεη άδεηα ρξήζεο µνπζηθήο γηα ρξνληθό δηάζηεµα
µεγαιύηεξν από έλα έηνο µέρξη θαη αόξηζηα.
2. Καη’ αξρήλ
ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ∆ηνηθεηηθώλ ∆εµνηηθώλ Αδεηώλ
Πεξί ηελ Υξήζε θαη ηελ Λεηηνπξγίαο ηεο Μνπζηθήο ή ησλ Μνπζηθώλ Οξγάλσλ
ζην ∆ήµν µαο νξίδεηαη εηήζηα θαη, αθνινπζεί πξνο δηεπθόιπλζε ησλ
µεξώλ, ην εθάζηνηε εµεξνινγηαθό έηνο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε είλαη
ηζόρξνλε µε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ζα έρεη θαη ε αληηζηνίρσο
πξνζθνµηζζείζα, από ηνλ
ελδηαθεξόµελν θαη ππόρξεν επηρεηξεµαηία –
ρξήζηε µνπζηθήο, ζύµθσλα µε ην άξζξν 63 παξ. 2 ηνπ λ. 2121 /
93, άδεηα δεµόζηαο εθηέιεζεο
ηνπ Ο..<. πεξί πξνζηαζίαο ηεο
πλεπµαηηθήο ηδηνθηεζίαο ( άξζξα 14 θαη 63 Παξ.2 Ν. 2121/93)
3. Οη άδεηεο µνπζηθήο – µνπζηθώλ νξγάλσλ πνπ ζα ρνξεγνύληαη από ην
∆ήµν γηα ρξνληθό δηάζηεµα ηζρύνο απηώλ
πέξαλ ηνπ ελόο έηνπο, δειαδή
γηα ηα 2 ή µέρξη θαη ηα 3 έηε, ζα αλαγξάθνπλ επί ηνπ ζώµαηνο απηώλ,
ξεηά θαη ππνρξεσηηθά ηνλ εηδηθό όξν θαη ηελ παξαθάησ πξνϋπόζεζε γηα
ηελ ηζρύ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο, όπσο αθξηβώο αλαθέξεη ππνρξεσηηθά ε
ππ’ αξ. 57904/2007 Δγθύθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, θαη εηδηθόηεξα
ηα εμήο: «Ζ παξνύζα άδεηα ηζρύεη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη βξίζθεηαη ελ
ηζρύεη ε άδεηα δεµόζηαο εθηέιεζεο πνπ ρνξεγεί ν Οξγαληζµόο πιινγηθήο
∆ηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο πλεπµαηηθώλ δηθαησµάησλ. Ο θάηνρνο ηεο
νθείιεη λα πξνζθνµίζεη ζηελ ππεξεζία µαο , πξηλ ηελ ιήμε ηεο άδεηαο
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δεµόζηαο εθηέιεζεο, λέα έγγξαθε άδεηα δεµόζηαο εθηέιεζεο µνπζηθήο .ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε παξνύζα αλαθαιείηαη»
4. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο–µνπζηθώλ νξγάλσλ ζηα πιαίζηα ησλ
επηηξεπόµελσλ σξώλ ζύµθσλα µε ηελ παξαπάλσ Αζηπλνµηθή ∆ηάηαμε είλαη
γηα µελ ηελ ρεηµεξηλή πεξίνδν, δειαδή από 1εο Οθησβξίνπ έσο 31εο
Μαξηίνπ µέρξη 22.00 ώξα, γηα δε ηελ ζεξηλή πεξίνδν δειαδή από 1εο
Απξηιίνπ µέρξη ηελ 30ε επηεµβξίνπ µέρξη 23.00 ώξα, µε
παύζε ησλ
µέζσλ µεηάδνζεο ε αλαµεηάδνζεο ηεο µνπζηθήο από ηελ 15.00 έσο ηελ
17.00 ώξα.
ε εθαξµνγή ηεο ίδηαο Αζηπλνµηθήο ∆ηάηαμεο επηηξέπεηαη ε παξάηαζε ηνπ
σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο γηα θαηαζηήµαηα
πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε
θιεηζηό ρώξν µέρξη 03.00 ώξα.
Γ. Παράβολο
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο είλαη αληίζηνηρε ηνπ
θαηαβαιιόµελνπ παξάβνινπ:
Γηα άδεηα δηάξθεηαο 1 έηνπο (365 εµεξώλ) θαηαβάιιεηαη παξάβνιν 75€
Γηα άδεηα δηάξθεηαο έσο
θαη 3 έηε (365 εµεξώλ) θαηαβάιιεηαη
παξάβνιν 150€
Γηα άδεηα µεγαιύηεξε από ηξία έηε θαηαβάιιεηαη παξάβνιν 300€
ΑΡΘΡΟ 7 – ΑΝΑΝΕΩΗ

-

ΠΑΡΑΣΑΗ

Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο αθπξώλεηαη απηνδίθαηα θαη ρσξίο άιιε
δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε µεηαβίβαζεο ηνπ θαηαζηήµαηνο ζε άιιν πξόζσπν
θαη αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ
αληηθαηάζηαζε θαιύπηεη ην ρξόλν
πνπ ππνιείπεηαη µέρξη ηε ιήμε ηεο
αξρηθήο Άδεηαο Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο.
 Αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο - µνπζηθώλ νξγάλσλ.
Ζ άδεηα αλαλεώλεηαη γηα έλα έηνο µε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνµέλνπ, ε νπνία
ππνβάιιεηαη µε ηα απαηηνύµελα δηθαηνινγεηηθά ζηελ αξµόδηα ππεξεζία ηνπ
∆ήµνπ έλα µήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο.
Μέρξη λα εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε γηα ηελ αλαλέσζή ηεο ή µε,
ηεθµαίξεηαη όηη ε ρξήζε
µνπζηθώλ νξγάλσλ είλαη λόµηµε (άξζξν 5 ηεο
10551/2007 ΚΤΑ).
Σα απαηηνύµελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο µνπζηθήο µνπζηθώλ νξγάλσλ είλαη ηα αθόινπζα:
α) Αίηεζε πξνο ην ∆ήµν από ην ελδηαθεξόµελν θπζηθό ή λνµηθό πξόζσπν ή
από ηξίηνπο µε εμνπζηνδόηεζε (µε ζεσξεµέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο).
β)

Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήµαηνο

γ)

Αληίγξαθν ηεο πξνεγνύµελεο άδεηαο µνπζηθήο - µνπζηθώλ νξγάλσλ
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δ) Βεβαίσζε δεµόζηαο εθηέιεζεο
µνπζηθώλ ζπλζέζεσλ, ρνξεγνύµελε από
νξγαληζµό ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο εμνπζίαο δεµόζηαο εθηέιεζεο
(εηαηξεία πλεπµαηηθήο ηδηνθηεζίαο-ΑΔΠΗ).
ε) ∆εµνηηθή ελεµεξόηεηα.
ζη) Παξάβνιν πνζνύ, ζύµθσλα µε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
 Παξάηαζε
Δπηηξέπεηαη ε παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο µνπζηθήο γηα ηα
θαηαζηήµαηα πγεηνλνµηθνύ ελδηαθέξνληνο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ ∆.Κ.Κ.,
πέξαλ ησλ λνµίµσλ επηηξεπηώλ σξαξίσλ, ύζηεξα
από αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξόµελνπ, θαη ππό ηελ ζύµθσλε γλώµε
ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο πνπ ήιεγμε, πέξα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, θαη ηηο πξαγµαηηθέο
ζπλζήθεο ηνπ ρώξνπ όπνπ ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεµα, ρσξίο λα δεµηνπξγεί
πξόβιεµα ζηνπο πεξίνηθνπο.
Ζ Άδεηα Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο µπνξεί θαη΄ εμαίξεζε λα
παξαηείλεηαη σο πξνο ην ηεξνύµελν σξάξην θαη ζπγθεθξηµέλα ην αλώηαην
θαηά ηελ ρεηµεξηλή θαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν µέρξη ηελ 02:00.
Γηα ηε παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ζα ππνβάιιεηαη ζην ∆ήµν Καιπκλησλ ζρεηηθό
αίηεµα από ηνλ ελδηαθεξόµελν ζπλνδεπόµελν από:
1) Αληίγξαθν ηεο ελ ηζρύ Άδεηαο Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο.
2) Σερληθή έθζεζε Μεραληθνύ γηα ηα µέηξα ερνµόλσζεο πνπ έρνπλ ιεθζεί
θαη βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνδεηθλύεηαη ε απνηειεζµαηηθόηεηα ηεο ζύµθσλα
µε ηελ πξνβιεπόµελε ερνπξνζηαζία. Ζ Σερληθή έθζεζε ζα ζπλνδεύεηαη µε
θάηνςε ησλ ρώξσλ όπνπ ζα απνηππώλεηαη ε ζέζε ησλ ερείσλ.
Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δηαζέηεη πξνζάιαµν ζηελ είζνδν
Ζ αηηνύµελε παξάηαζε ζα ρνξεγείηαη µόλνλ θαη΄ εμαίξεζε θαη µόλνλ
εθόζνλ δε ζα δηαηαξάζζεηαη ε θνηλή εζπρία ησλ πεξηνίθσλ. πλεπώο ζα
εθηηµάηαη θαηά πεξίπησζε θαη µε ηδηαίηεξε πξνζνρή ε ζέζε ηνπ
θαηαζηήµαηνο ζε ζρέζε µε ηνπο γύξσ θαηνηθεµέλνπο ρώξνπο, ην είδνο ηεο
µνπζηθήο πεγήο πνπ δηαζέηεη, ε απνηειεζµαηηθόηεηα ε µε ηεο ερνµόλσζήο
ηνπ, νη ηπρόλ ππάξρνπζεο δηαµαξηπξίεο ησλ πεξηνίθσλ, ε πξνεγνύµελε
ζπµπεξηθνξά
ηνπ
θαηαζηεµαηάξρε
(αξηζµόο
θαη
είδνο
βεβαησµέλσλ
παξαβάζεσλ) θιπ .
Οη Απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ αλαλέσζε ή ηε παξάηαζε σξαξίνπ ησλ
Αδεηώλ Υξήζεσο & Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο δελ πξνϋπνζέηνπλ γλσµάηεπζε ηεο
Τγεηνλνµηθήο Τπεξεζίαο. Καηά ηα ινηπά όµσο
ιαµβάλνληαη µε ηε
δηαδηθαζία θαη από ηα όξγαλα πνπ είλαη ππεύζπλα θαη γηα ηελ έθδνζε
ηεο αξρηθήο αδείαο
► Ζ άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο δελ µπνξεί
ππεξβαίλεη ην έλα (1) εµεξνινγηαθό έηνο (31/12 ηξέρνληνο έηνπο).

λα
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► Ζ άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο δελ αληηθαζίζηαηαη ζε
πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
θαηαζηήµαηνο ή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΦΗ
Λόγσ εζηµηθνύ δηθαίνπ ζηηο ηνπηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη εζληθέο ενξηέο,
ζηηο εθδειώζεηο ηνπηθώλ πνιηηηζηηθώλ θνξέσλ ή ζε γεγνλόηα πνπ
ζρεηίδνληαη µε θαζηεξσµέλα πιένλ ενξηαζηηθά ηειεηνπξγηθά (π.ρ. γάµνη
θιπ) επηηξέπεηαη ε ρξήζε
µνπζηθήο θαη µνπζηθώλ νξγάλσλ, µέρξη ηηο
03:00΄, αξθεί ε ερνζηάζµε ηνπο λα µελ ππεξβαίλεη ηα 80 db θαη λα µε
δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ησλ πεξίνηθσλ.
Μεηά από αίηεζε θαη έσο ηξεηο (3) θνξέο γηα θάζε εµεξνινγηαθό έηνο
γηα
1. Δνξηαζηηθά ηειεηνπξγηθά
2.
Γάµνη, βαπηίζεηο θιπ. µεηά από αίηεζε έσο
ηξεηο (3) θνξέο
γηα
θάζε εµεξνινγηαθό έηνο.
3. Ολνµαζηηθέο ενξηέο
µεηά από αίηεζε έσο
µία (1) θνξά
γηα θάζε
εµεξνινγηαθό έηνο.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΚΤΡΩΕΙ/ΠΡΟΣΙΜΑ
Ζ µε ύπαξμε ή ε θαθή ρξήζε
Μνπζηθήο ζπλεπάγεηαη:

ηεο

Άδεηαο

Υξήζεσο

θαη

Λεηηνπξγίαο

Α) Πνηληθέο Κπξώζεηο πξνβιεπόµελεο από ην Πνηληθό Κώδηθα (δηαηάξαμε
θνηλήο εζπρίαο θιπ)
Β)
∆ηνηθεηηθέο θπξώζεηο πξνβιεπόµελεο από ην άξζξν 2 ηνπ Π∆ 180/79
όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, από ηελ Τ1γ/Γ.Π/νηθ/96967/8-10-12
[ΦΔΚ 2718/η.Β΄] Τ.∆/μεο θαη από ηελ αξηζµ.Τ2/νηθ/1652/2001 εγθ. Τπ.
πγείαο Πξόλνηαο (πξνζσξηλή ή θαη νξηζηηθή απαγόξεπζε ιεηηνπξγίαο ηνπ
θαηαζηήµαηνο)
► Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο – µνπζηθώλ νξγάλσλ µπνξεί λα
αθαηξείηαη πξνζσξηλά µε απόθαζε ηεο Αξρήο πνπ ηελ εμέδσζε, εθόζνλ
δηαπηζηώλεηαη παξαβίαζε ησλ όξσλ
απηήο ή νξηζηηθά ζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο, ζύµθσλα µε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ’ αξ. 3/96
Αζηπλνµηθήο ∆ηάηαμεο.
► Ζ άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο αθαηξείηαη πξνζσξηλά
γηα δηάζηεµα (δεθαπέληε) 15 εµεξώλ, από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο,
πνπ ηε ρνξήγεζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ βεβαησζεί από ηηο αξµόδηεο
ππεξεζίεο ηνπιάρηζηνλ δύν παξαβάζεηο γηα ερνξύπαλζε. ε πεξίπησζε
ππνηξνπήο (άιιεο δύν βεβαησµέλεο
παξαβάζεηο) ε άδεηα µνπζηθήο
αλαθαιείηαη νξηζηηθά µέρξη ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο (31/12 ηξέρνληνο
έηνο).
► Αλαθαιείηαη – αθαηξείηαη όρη µόλν ε ∆εµνηηθή άδεηα µνπζηθήο, αιιά
θαη ε ∆εµνηηθή άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήµαηνο, όηαλ
δηαπηζησζνύλ θαη βεβαησζνύλ µέζα ζην ίδην ην έηνο ηξεηο παξαβάζεηο ζε
βάξνο ησλ ππεπζύλσλ ηνπ θαηαζηήµαηνο, νπόηε επηβάιιεηαη ην δηνηθεηηθό
µέηξν ηεο αλάθιεζεο θαη ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απηνύ από 10 έσο
60
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εµέξεο
, ζύµθσλα µε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 180 / 79 όπσο
απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη .
► Οη παξαβάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία µνπζηθήο (ερνξύπαλζε) θαηά
ην δηάζηεµα ηεο παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο απνζηέιινληαη
ζην αξµόδην ηµήµα Πξνζόδσλ ηεο ∆λζεο
Οηθνλνµηθώλ, πξνθεηµέλνπ λα
βεβαησζεί ην πξόζηηµν πνπ αλαινγεί.
Γ)
Δπηβνιή Πξνζηίµσλ πνπ νξίδνληαη µε ηε παξνύζα Απόθαζε, ζύµθσλα µε
ηε παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 79 , ηνπ λ. 3463 / 2006 θαη πνπ έρνπλ σο εμήο:
►

Έιιεηςε Άδεηαο Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο:

1ε παξάβαζε πξόζηηµν 400,00 €
2ε παξάβαζε πξόζηηµν 800,00 €
3ε παξάβαζε πξόζηηµν 1200, 00 € θαη πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο άδεηαο
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ρξνληθό δηάζηεµα από 10 - 60 εµέξεο,
ζύµθσλα µε ην Π.Γ. 180/79
►
Με ηήξεζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ σξώλ θνηλήο
εζπρίαο θαζώο θαη ηνπ µέγηζηνπ νξίνπ επηηξεπόµελεο ερεηηθήο ζηάζµεο
ιεηηνπξγίαο
µνπζηθήο.
1ε παξάβαζε πξόζηηµν 250,00 €
2ε παξάβαζε πξόζηηµν 500,00 €
3ε παξάβαζε πξόζηηµν 1000,00 € θαη πξνζσξηλή αθαίξεζε
ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο γηα ρξνληθό δηάζηεµα 30 εµεξώλ
4ε παξάβαζε πξόζηηµν 1.500,00 € θαη νξηζηηθή αλάθιεζε
µνπζηθήο

ηεο

άδεηαο

ηεο άδεηαο

► Μεηάδνζε µνπζηθήο ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ερνµόλσζε ώζηε ν ήρνο πνπ
θηάλεη ζην δσµάηην ιήςεο
(ρώξνο δηαβίσζεο παξαπνλνύµελσλ) λα
μεπεξλάεη ηα 30 dB: πξόζηηµν πνζνύ 200,00€
► Σξνπνπνίεζε ηεο θαηερόµελεο Άδεηαο Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο
(π.ρ. Σνπνζέηεζε ερείσλ εμσηεξηθά, ιεηηνπξγία µε αλνηθηά παξάζπξα
θιπ.): πξόζηηµν πνζνύ 500,00€
Γηα παξάλνµε άδεηα ζύµθσλα µε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ
Ν.2690/1999, δελ απαηηείηαη ε πξνεγνύµελε γλώµε
ηεο πγεηνλνµηθήο
ππεξεζίαο θαη σο εθ ηνύηνπ, ην ίδην ην όξγαλν πνπ ηελ εμέδσζε, νθείιεη
λα ηελ αλαθαιέζεη θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ ζύλλνµε έθδνζε ηεο.
Ζ δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ γίλεηαη από ηα αξµόδηα ειεγθηηθά όξγαλα
(αζηπλνµία, πγεηνλνµηθή ππεξεζία) θαη, ζε όηη αθνξά ζηελ ερνζηάζµε, ε
µέηξεζε λα έρεη γίλεη µε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ µεραλήµαηνο.
Καµία δηνηθεηηθή θύξσζε δελ επηβάιιεηαη ρσξίο πξνεγνύµελε θιήζε ηνπ
ελδηαθεξόµελνπ ζε αθξόαζε.
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Σα πξόζηηµα επηβάιινληαη µε Απόθαζε ηνπ αξµόδηνπ Αληηδεµάξρνπ αµέζσο
µεηά ηελ παξαιαβή ηνπ βεβαησηηθνύ παξάβαζεο, γλσζηνπνηνύληαη µε
απνδεηθηηθό ζηνλ θαηαζηεµαηάξρε θαη θαηαβάιινληαη ζην ∆εµνηηθό Σαµείν.
Ζ ηπρόλ θαζπζηέξεζε εμόθιεζεο ησλ πξνζηίµσλ
επηβάξπλζή ηνπο µε ηηο λόµηµεο πξνζαπμήζεηο.

έρεη

σο

ζπλέπεηα

ηελ

ΑΡΘΡΟ 10 - ΝΟΜΟΘΕΙΑ
Ζ παξνύζα Καλνληζηηθή Απόθαζε πνπ αθνξά
ηνπο όξνπο θαη ηηο
πξνϋπνζέζεηο έθδνζεο, ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο ∆εµνηηθώλ αδεηώλ
ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο (µε µεραληθά µέζα ή µε µνπζηθά όξγαλα)
έιαβε
ππόςε ηεο θαη βαζίζηεθε ζηηο παξαθάησ δηαηάμεηο ηεο θείµελεο
λνµνζεζίαο θαη εηδηθόηεξα ζηηο εμήο:
• Σα άξζξα 75 (παξ. 2 , πεξ. 13, 15, 16 θαη 18)] , 76 παξ. 1 , 79 θαη
80 παξ. 4 θαη επόµελα ηνπ Ν. 3463 / 2006 ∆εµνηηθόο Κνηλνηηθόο Κώδηθαο.
• Σα άξζξα 73 θαη 83 ηνπ Ν. 3852 / 2010 «Καιιηθξάηεο»
• Σα άξζξα 1 , 3 , 14 , 18 παξ. 1β , 32 , 55 , 56 , 63 παξ. 1 θαη 2
θαη 66 , ηνπ Ν. 2121
/ 93 πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπµαηηθήο ηδηνθηεζίαο
• Σν άξζξν 22 ηνπ Ν. 3563 / 2007 όπσο θαη ζηα άξζξα 6 θαη 21 ηνπ Ν.
2690 / 99 .
•Σν Π.∆. 180/79, όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαηαζηεµάησλ
πώιεζεο νηλνπλεπµαησδώλ πνηώλ θαη θέληξσλ
δηαζθέδαζεο,
όπσο απηό
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπµπιεξώζεθε µε ηα Π.∆. 231/1989, 457/1990,
282/1998, 257/2001 θαη 264/2003, όπσο θαη ην Π.∆. 1180/8-10-1981
• Σελ αξηζµ. 57904/2007 Δξµελεπηηθή Δγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο ∆ηαθπβέξλεζεο .
• Σελ αξηζµ 10551/26 Φεβξνπαξίνπ 2007 ΚΤΑ
• Σηο αξηζµ. 7617/1996 , 60153 / 1996 , θαη 51/2006 Δγθπθιίνπο ηνπ
ΤΠΔ∆ΑΑ. .
• Σελ αξηζµ. 3/1996 ∆ηάηαμε ηνπ Αξρεγνύ
ηεο Διιεληθήο Αζηπλνµίαο‘’
πεξί µέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε
ηεο θνηλήο εζπρίαο‘’, όπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήµεξα.
• Σηο αξηζµ.Α1Β/8577/1983 θαη Α5/3010/1985 Τγεηνλνµηθέο ∆ηαηάμεηο
•
Σν Π.Γ. 85/1991 [ΦΔΚ 1346/η.β./1991 «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ
εξγαδνµέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγσ
ηεο έθζεζήο ηνπο
ζην ζόξπβν»
• Σελ αξηζµ. 3010/1985 Τγεηνλνµηθή ∆ηάηαμε, όπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ
αξηζµ.Τ2/νηθ.15438/10–10-2001
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• Σν Π.∆. 85 / 1991
• Σελ αξηζµ. 501 / 2000 Γλσµνδόηεζε ηνπ Ννµηθνύ πµβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο
• Σελ αξηζµ. ∆ΗΑ∆Π/Φ.Α.3.1./21220/1-11-2011 ΚΤΑ
• Τ1Γ/Γ.Π/νηθ. 96967/08-1012 Νέα πγεηνλνµηθή δηάηαμε
ΑΡΘΡΟ 11 – ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ∆ΙΑΣΑΞΕΙ
Οη ∆εµνηηθέο ∆ηνηθεηηθέο άδεηαο Μνπζηθήο – Μνπζηθώλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ
ρνξεγεζεί από ηνλ ∆ήµν θαη βξίζθνληαη ζε ηζρύ ζα πξέπεη λα
ελαξµνληζηνύλ µε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο ηνπηθήο
θαλνληζηηθήο απόθαζεο
ΑΡΘΡΟ 12 - ∆ΗΜΟΙΟΣΗΣΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ
Ζ παξνύζα θαλνληζηηθή απόθαζε ηζρύεη από ηεο δεκνζηεύζεσο ηεο
απαηηνύµελεο εγθξηηηθήο Απνθάζεσο ηνπ ∆εµνηηθνύ πκβνπιίνπ Καιπκλίσλ,
θαηά ην άξζξν 79 παξ. 4 θαη 284 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ηεο αλαξηήζεώο ηεο
ζην δηαδίθηπν (∆ΗΑΤΓΔΗΑ), θαηά ην άξζξν 2 παξ. 4 εδαθ.4 ηνπ Ν.
3861/2010.
Με ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζµνύ
ηνπ ∆ήµνπ Καιπκλίσλ.
Αλέθεξε όηη κε ηελ αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 61167/17.12.2007 (ΦΔΚ
2438/28.12.2007 ηεύρνο Β') θαζνξίδεηαη ην ύςνο ηνπ παξαβόινπ γηα ηελ
έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ελώ κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ζα θαζνξηζζεί ην ύςνο ησλ πξνζηίκσλ ζε πεξίπησζε παξαβάζεσλ
ηνπ θαλνληζκνύ.
ηε ζπλέρεηα δήηεζε από ηα κέιε λα εηζεγεζνύλ ζρεηηθά πξνο ην
Γεκνηηθό πκβνύιην.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο
δηαηππώζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο θαη δεηήζεθαλ δηεπθξηλήζεηο. Σν κέινο
Εεξβόο αθειιάξηνο αλέθεξε όηη ζα απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο θαη ζα
απνθαζίζεη ζην Γ.., αθνύ πξνεγνπκέλσο κειεηήζεη ην ζέκα.
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ κεηά από ζπδήηεζε, αθνύ έιαβε ππ' όςηλ:
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 παξ.1Β(v)θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75 & 225 Ν.3852/10
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 1 α2 ηνπ Ν. 3463/2006
ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ
Α π ο θ α ζ ί δ ε η

θαηά πιεηνςεθία

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνλ θαλνληζκό Αδεηώλ Υξήζεο θαη
Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο, όπσο παξνπζηάζηεθε ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο
παξνύζαο απόθαζεο.
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Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε απόθαζε ηεο ζα εηζεγεζεί πξνο ην Γ.. ην
ύςνο ησλ πξνζηίκσλ ζε πεξηπηώζεηο παξαβάζεσλ επί ηνπ θαλνληζκνύ,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1δ.
Σν κέινο ηεο Δ.Π.Ε. Εεξβόο αθειιάξηνο απείρε ηεο ςεθνθνξίαο
(ζύκθσλα κε ην άξζξν 96 ηνπ Ν. 3463/2006
«αλ θάπνην κέινο ηνπ
ζπκβνπιίνπ αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε
ζπλεδξίαζε θαη ηόζν ε άξλεζε όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο ινγίδνληαη σο
αξλεηηθέο ςήθνη»).
Αθνινύζσο ν θ. Αληηδήκαξρνο εμέζεζε όηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε
ηελ ππ΄αξηζκ. 170/2016 απόθαζή ηεο εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό
πκβνύιην ηα πξόζηηκα γηα έιιεηςε ή κε λόκηκε ρξήζε ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο,ηα νπνία έρνπλ σο αθνινύζσο:
► Έιιεηςε Άδεηαο Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο:
1ε παξάβαζε πξόζηηµν 200,00 €
2ε παξάβαζε πξόζηηµν 400,00 €
3ε παξάβαζε πξόζηηµν 600,00 € θαη πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο
άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ρξνληθό δηάζηεµα από 10 60 εµέξεο, ζύµθσλα µε ην Π.Γ. 180/79
► Με ηήξεζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ σξώλ
θνηλήο
εζπρίαο θαζώο θαη ηνπ
µέγηζηνπ νξίνπ επηηξεπόµελεο
ερεηηθήο ζηάζµεο ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο.
1ε παξάβαζε πξόζηηµν 150,00 €
2ε παξάβαζε πξόζηηµν 300,00 €
3ε παξάβαζε πξόζηηµν 500,00 € θαη πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο γηα ρξνληθό δηάζηεµα 30 εµεξώλ
4ε παξάβαζε πξόζηηµν 700,00 € θαη νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο
µνπζηθήο
► Μεηάδνζε
µνπζηθήο ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ερνµόλσζε ώζηε ν ήρνο
πνπ θηάλεη ζην δσµάηην ιήςεο (ρώξνο δηαβίσζεο παξαπνλνύµελσλ) λα
μεπεξλάεη ηα 30 dB: πξόζηηµν πνζνύ 100,00€
►
Σξνπνπνίεζε ηεο θαηερόµελεο Άδεηαο Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο
Μνπζηθήο (π.ρ. Σνπνζέηεζε ερείσλ εμσηεξηθά, ιεηηνπξγία µε αλνηθηά
παξάζπξα θιπ.): πξόζηηµν πνζνύ 200,00€

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ αθνύ
ιεθζνύλ ππ' όςε
νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67, 69, 225 Ν.3852/10
ε ππ΄αξηζκ. 20/2016 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο
ε ππ΄αξηζκ. 170/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην,
ηελ ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ

κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε
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Α π ο θ α ζ ί δ ε η

ΟΜΟΦΧΝΑ

1.

Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 20/2016 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο
Πνηόηεηαο Εσήο
2. Δγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 170/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο
3. Δγθξίλεη ηνλ θαλνληζκό αδεηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο
κνπζηθώλ νξγάλσλ, ν νπίνο έρεη σο αθνινύζσο:
ΓΕΝΙΚΑ
Μεηαμύ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάζηεθαλ ζηνπο ΟΣΑ µε ην Ν.2218/94
πεξηιακβάλεηαη θαη ε «ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο ζε
∆εµόζηα θέληξα, πνπ πξνβιέπνληαη από αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο (3/96 ΦΔΚ
15/Β-κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο θνηλήο εζπρίαο) θαη ρνξεγνύληαη ζύµθσλα
µε ηελ πγεηνλνκηθή δηάηαμε Α5/3010/85 ζε θαηαζηήµαηα µαδηθήο εζηίαζεο
θαη αλαςπρήο (Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 96967(ΦΔΚ 2718Β/08-10-12)»
Όπσο πξνθύπηεη από ηηο δηαηάμεηο απηέο ε ιεηηνπξγία µνπζηθήο ζηα
θαηαζηήµαηα µαδηθήο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο θαη’ αξρήλ απαγνξεύεηαη.
ηελ απαγόξεπζε απηή δελ εµπίπηνπλ ηα θέληξα δηαζθέδαζεο ζηα νπνία ε
µνπζηθή (δσληαλή ή µε απνηειεί ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπο).
ηα θαηαζηήµαηα
µαδηθήο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο δελ πξνϋπνηίζεηαη εμ
νξηζµνύ, νύηε όµσο θαη απνθιείεηαη ε θαηόπηλ αδείαο ρξήζε νξηζµέλσλ
µνπζηθώλ νξγάλσλ ή ζηεξενθσληθνύ µεραλήµαηνο, ε νπνία πάλησο δελ
µπνξεί λα πξνζιάβεη ην ραξαθηήξα πξνερόλησο µνπζηθνύ πξνγξάµµαηνο.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ππάξρεη αιιαγή
θαηεγνξίαο ηνπ θαηαζηήµαηνο
θαη απαηηείηαη λέα άδεηα (ηΔ 694/87).
ΑΡΘΡΟ 1 - ΚΟΠΟ
Ζ παξνύζα

θαλνληζηηθή απόθαζε:

1.
Λαµβάλεηαη ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 79, παξάγξαθνο 1, α2
ηνπ
Ν3463/06 (ΦΔΚ Α-114/06) ζύµθσλα µε ην νπνίν νη ∆εµνηηθέο θαη θνηλνηηθέο
αξρέο ξπζµίδνπλ ζέµαηα ηεο αξµνδηόηεηαο ηνπο, εθδίδνληαο ηνπηθέο
θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο.
2.
Αθνξά ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο – αλαλέσζεο –
παξάηαζεο - αλάθιεζεο ησλ Αδεηώλ Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο θαη
απνζθνπεί:
► ηε ξύζµηζε θάζε ζρεηηθνύ δεηήµαηνο
θαηά ηξόπν γεληθό, εληαίν θαη
νµνηόµνξθν γηα όινπο ηνπο ελδηαθεξόµελνπο επηρεηξεµαηίεο
ηνπ ∆ήµνπ
Καιπκλίσλ
► ηελ απνθπγή ηεο ερνξύπαλζεο, ησλ ζνξύβσλ θαη ησλ νριήζεσλ
πξνέξρνληαη από ρώξνπο όπνπ γίλεηαη δεµόζηα εθηέιεζε µνπζηθήο θαη

πνπ

► ηε πξνζηαζία ηεο δεµόζηαο
θαηνίθσλ ηνπ ∆ήµνπ Καιπκλίσλ

ησλ

πγείαο

θαη

ηεο

θνηλήο

εζπρίαο
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ΑΡΘΡΟ 2 – ΟΡΙΜΟΙ
Όινη νη ρώξνη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεµάησλ πγεηνλνµηθνύ ελδηαθέξνληνο
θαη όιεο νη επηρεηξήζεηο αξµνδηόηεηαο ηνπ ∆ήµνπ, αλεμάξηεηα, ηόζν από
ηελ λνµηθή µνξθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (θπζηθά ή λνµηθά πξόζσπα), όζν
θαη από ην είδνο ηεο επηρεηξεµαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπο, ζεσξνύληαη,
εθ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο, σο δεµόζηνη ρώξνη, ζύµθσλα
µε ην άξζξν 3 παξ. 2 ,ηνπ λόµνπ 2121 /93 «πεξί πξνζηαζίαο ηεο
πλεπµαηηθήο ηδηνθηεζίαο»
Λεηηνπξγία µνπζηθήο λνείηαη ε ρξήζε, εθηέιεζε, παξνπζίαζε ησλ µνπζηθώλ
έξγσλ - µνπζηθήο
(Διιεληθώλ θαη Ξέλσλ), πνπ γίλεηαη δεµόζηα πξνο ην
θνηλό µε νπνηνδήπνηε ηξόπν, µνξθή ή µέζν παξαγσγήο, αλαπαξαγσγήο,
ρξήζεο,
εθηέιεζεο,
µεηάδνζεο
ή
αλαµεηάδνζεο,
εληόο
ηνπ
ρώξνπ
δξαζηεξηόηεηαο
θαη
ιεηηνπξγίαο
νπνηνπδήπνηε
θαηαζηήµαηνο
ή
νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο πνπ αλήθεη ζηελ αξµνδηόηεηα ηνπ ∆ήµνπ
Καιπκλίσλ.
Άδεηα Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο είλαη ε αηνµηθή δηνηθεηηθή
πξάμε πνπ εθδίδεηαη από ην ∆ήµν γηα ινγαξηαζµό πξνζώπνπ (θπζηθνύ ή
λνµηθνύ) πνπ έρεη ζηελ εθµεηάιιεπζή
ηνπ θαηάζηεµα
πγεηνλνµηθνύ
ελδηαθέξνληνο ησλ άξζξσλ 37, 38, 39, 41, 42 ηεο Τ1γ/Γ.Π/νηθ/96967/810-12 [ΦΔΚ 2718/η.Β΄] Τ.∆/μεο ή ηεο αξηζµ. 1107414/1491/2003 ΚΤΑ, από
ην νπνίν γίλεηαη δεµόζηα εθηέιεζε µνπζηθήο, µε ρξήζε
νξηζµέλσλ
µνπζηθώλ νξγάλσλ, ζηεξενθσληθώλ µεραλεµάησλ θαη ειεθηξνθώλσλ.
Σα µνπζηθά έξγα – µνπζηθή (ειιεληθά θαη μέλα) απνηεινύλ πξνζηαηεπόµελα
έξγα, ηόζν από ηελ Διιεληθή λνµνζεζία θαη εηδηθόηεξα από ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 1 , 2 , 3 παξ. 1 θαη 2 , 14 , 55 ,56 , 63 παξ. 2 θαη 66 ηνπ
λ. 2121/93, όζν θαη από ηηο δηεζλείο ζπµβάζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε
ρώξα µαο
Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο πνπ ρνξεγεί ν ∆ήµνο πξνϋπνζέηεη µελ,
είλαη αλεμάξηεηε δε από ηελ άδεηα δεµόζηαο εθηέιεζεο µνπζηθήο από
λόµηµν θαη αλαγλσξηζµέλν νξγαληζµό ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο πλεπµαηηθώλ
δηθαησµάησλ (ΑΔΠΗ & ΑΤΣΟ∆ΗΑΥΔΗΡΗΖ). Ζ άδεηα απηή αθνξά
ζηελ θάιπςε
ησλ πλεπµαηηθώλ δηθαησµάησλ ησλ δεµηνπξγώλ γηα ηε µνπζηθή πνπ
µεηαδίδεηαη
απ΄
νπνηνλδήπνηε
ρώξν
ζπλάζξνηζεο
θνηλνύ
θαη
µε
νπνηνδήπνηε ηξόπν ή µέζν ( π.ρ. µε δσληαλό, ηερληθό, µεραληθό,
ηερλνινγηθό, ειεθηξνληθό, ςεθηαθό θιπ).
Παξαηεξήζεηο:
1. Δθνδηάδνληαη µόλνλ µε άδεηα δεµόζηαο εθηέιεζεο µνπζηθήο θαη όρη µε
Άδεηα Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο ηνπ ∆ήµνπ νη έρνληεο ηελ
εθµεηάιιεπζε Κέληξσλ
δηαζθέδαζεο. Σνύην γηαηί ζηα ζπγθεθξηµέλα
θαηαζηήµαηα
ε πξνζθνξά θαιιηηερληθνύ (θπξίσο µνπζηθνύ) πξνγξάµµαηνο
απνηειεί ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο ίδηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
2. Γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ξαδηόθσλνπ ή ηειεόξαζεο ρσξίο ερεία δελ
απαηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο πνπ ρνξεγεί ν ∆ήµνο αιιά µόλν
άδεηα δεµόζηαο εθηέιεζεο µνπζηθήο.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΡΜΟ∆ΙΟΣΗΣΑ
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ύµθσλα µε ηα άξζξα 73 & 83 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο
θαη
ηεο
Απνθεληξσµέλεο
∆ηνίθεζεο
Πξόγξαµµα
Καιιηθξάηεο», ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο
θαη ην πµβνύιην θάζε
∆εµνηηθήο Κνηλόηεηαο ηνπ ∆ήµνπ είλαη απνθαζηζηηθά θαη αξµόδηα
εηζεγεηηθά όξγαλα άζθεζεο εηδηθόηεξα θαη µε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ
83 ηνπ ηδίνπ Νόµνπ (παξ.1πεξ.ηηη) γηα ηελ ρνξήγεζε ή αλάθιεζε
ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο.
Οµνίσο νη ΟΣΑ πξνζδηνξίδνπλ ηνπο όξνπο θαη ηηο ώξεο
ησλ Αδεηώλ
Υξήζεσο & ιεηηνπξγίαο Μνπζηθήο, ιαµβάλνληαο ππόςε ηνπο ηηο ηδηαίηεξεο
ηνπηθέο ζπλζήθεο, ηηο ρξήζεηο γεο, ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ θαηνίθσλ
από ηελ ερνξύπαλζε θαη ιεηηνπξγώληαο ζην πιαίζην ησλ πθηζηάµελσλ
πγεηνλνµηθώλ θαη αζηπλνµηθώλ δηαηάμεσλ θαζώο θαη ησλ θαλνληζηηθώλ
απνθάζεσλ πνπ νη ίδηνη εθδίδνπλ ( άξζξα 75
& 79 ηνπ Ν. 3463 / 2006)
Έρεη θξηζεί από ηΔ(9/96) όηη ζπληζηά λόµηµν ιόγν άξλεζεο ρνξήγεζεο
άδεηαο, ε δηαπηζησζείζα επαλεηιεµµέλσο θαηά ην παξειζόλ ρξήζε µνπζηθώλ
νξγάλσλ ρσξίο άδεηα ή θαηά παξάβαζε ησλ όξσλ βάζεη ησλ νπνίσλ
ρνξεγήζεθε ε άδεηα ή θαηά παξάβαζε ηνπ λόµνπ.
ΑΡΘΡΟ 4 –∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ / ∆ΙΑ∆ΙΚΑΙΑ
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα ρνξεγεζεί άδεηα
θαηάζηεµα πγεηνλνµηθνύ ελδηαθέξνληνο, είλαη ην
λόµηµα .
Τπόρξενη λα ιαµβάλνπλ από ηνλ ∆ήµν Καιπκλίσλ
∆εµνηηθή ∆ηνηθεηηθή Άδεηα γηα ηελ Λεηηνπξγία
ρώξσλ δξαζηεξηόηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπο είλαη:

ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο ζε
θαηάζηεµα λα ιεηηνπξγεί
θαη λα εθνδηάδνληαη µε
ηεο Μνπζηθήο εληόο ησλ
θαηαζηεµάησλ θαη ησλ

α) όινη αλεμαηξέησο νη επηρεηξεµαηίεο πνπ έρνπλ
ζην όλνµα ηνπο
(θπζηθό ή λνµηθό πξόζσπν), ζηελ επζύλε
θαη ζηελ εθµεηάιιεπζε
ηνπο,
ηα θαηαζηήµαηα
πγεηνλνµηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα
δηνηθεηηθά όξηα ηνπ ∆ήµνπ Καιπκλίσλ,
β) όινη εθείλνη πνπ ρξεζηµνπνηνύλ – εθηεινύλ θαη παξνπζηάδνπλ δεµόζηα
ηα µνπζηθά έξγα – ηελ µνπζηθή - (Διιεληθά ή θαη Ξέλα), µε νπνηνδήπνηε
ηξόπν ή µέζν ( π.ρ. µε δσληαλό, ηερληθό, µεραληθό, ηερλνινγηθό ή µε
νπνηνδήπνηε νπηηθναθνπζηηθό ή λέν µέζν), ζηνπο ρώξνπο δξαζηεξηόηεηαο
θαη ιεηηνπξγίαο απηώλ .
∆ικαιολογηηικά
Ο ελδηαθεξόµελνο γηα ηε ρνξήγεζε Άδεηαο Υξήζεσο & Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο
ππνβάιεη ζηελ αξµόδηα ππεξεζία ηνπ ∆ήµνπ Καιπκλίσλ ηα αθόινπζα
δηθαηνινγεηηθά:
1) Αίηεζε (δηαηίζεηαη ζρεηηθό ππόδεηγµα από ηελ Τπεξεζία)
2) Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή ηεο πξνέγθξηζεο
ηνπ θαηαζηήµαηνο
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3) ∆ήισζε ππνγεγξαµµέλε από µεραληθό, γηα ηελ πθηζηάµελε ερνµόλσζε θαη
ηε ζέζε θαη ηζρύ ησλ ερείσλ.
4) Παξάβνιν θαηά ηα νξηδόµελα ζηελ αξηζµ. 61167/17-12-2007 ΚΤΑ
5) Άδεηα δεµόζηαο εθηέιεζεο µνπζηθήο λόµηµνπ θαη αλαγλσξηζµέλνπ
νξγαληζµνύ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ή Τπεύζπλε ∆ήισζε εάλ ην ξεπεξηόξην
πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζεί αλήθεη ζε άιιν µε αλαγλσξηζµέλν νξγαληζµό µε ηελ
ππνρξέσζε δηαβίβαζεο ηεο Τπεύζπλεο ∆ήισζεο ζηνπο
αλσηέξσ λόµηµνπο
θαη αλαγλσξηζµέλνπο νξγαληζµνύο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο.
6) Βεβαίσζε Σαµεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ ∆ήµνπ πεξί µε ύπαξμεο νθεηιώλ.
7) ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξόµελνο επηρεηξεµαηίαο ππνβάιιεη αίηεζε
ηνπ ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. γηα ρνξήγεζε δεµνηηθήο - δηνηθεηηθήο άδεηαο
µνπζηθήο θαη δειώλεη όηη
δελ ρξεζηµνπνηεί νύηε πξόθεηηαη λα
ρξεζηµνπνηήζεη µνπζηθά έξγα εθπξνζσπνύµελα από Οξγαληζµνύο πιινγηθήο
∆ηαρείξηζεο ησλ δεµηνπξγώλ [ΑΔΠΗ θαη ΑΤΣΟΓΗΑΥΔΗΡΗΖ], πξνθεηµέλνπ λα
απνθεπρζεί ε δπλαηόηεηα θαηάρξεζεο θαη παξαβίαζεο ηνπ λ.2121/1993, ζα
πξέπεη λα ππνβάιεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 µε ην εμήο
πεξηερόµελν: «Ζ µνπζηθή πνπ ρξεζηµνπνηώ ζην θαηάζηεµά µνπ αλήθεη
απνθιεηζηηθά θαη µόλνλ ζε δεµηνπξγνύο ή άιινπο δηθαηνύρνπο πνπ δελ
έρνπλ αλαζέζεη ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηνπζηαθνύ ηνπο δηθαηώµαηνο ζε
νξγαληζµνύο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαη εηδηθόηεξα ζηελ ΑΔΠΗ θαη ζηελ
ΑΤΣΟΓΗΑΥΔΗΡΗΖ. Δίµαη επίζεο ελήµεξνο όηη ην λα δηαζέησ ηειεόξαζε ή
ξαδηνθσληθή εγθαηάζηαζε (ζπµβαηηθή ή δηαδηθηπαθή) ζην θαηάζηεµά µνπ
ζπληζηά δεµόζηα εθηέιεζε πξνζηαηεπόµελσλ έξγσλ, γηα ηελ νπνία
νθείινληαη
δηθαηώµαηα
ζηνπο
ζρεηηθνύο
νξγαληζµνύο
ζπιινγηθήο
δηαρείξηζεο ή άιινπο δηθαηνύρνπο. Αληίγξαθν ηεο παξνύζαο ππεύζπλεο
δειώζεώο κνπ εμνπζηνδνηείηαη µε ηελ παξνύζα δήισζή µνπ ν ∆ήµνο
(Ο.Σ.Α.) λα ην θνηλνπνηήζεη άµεζα ζηελ ΑΔΠΗ θαη ζηελ ΑΤΣΟΓΗΑΥΔΗΡΗΖ».
∆ιαδικαζία
Σν ζύλνιν
ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ, µαδί µε ηπρόλ βεβαησµέλεο
παξαβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε ιεηηνπξγία ηεο µνπζηθήο από ηνλ
ελδηαθεξόµελν ζην ζπγθεθξηµέλν θαηάζηεµα, απνζηέιιεηαη αµειιεηί ζηε
Τγεηνλνµηθή Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνπο ειέγρνπο ηεο αξµνδηόηεηάο ηεο
θαη εηζεγείηαη επί ηνπ αηηήµαηνο. Καηόπηλ ηνύησλ
ην πµβνύιην
∆εµνηηθήο Κνηλόηεηαο ή ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαηά πεξίπησζε,
απνθαζίδεη νξηζηηθά επί ηεο ρνξήγεζεο ή µε ηεο αηηνύµελεο άδεηαο.
Δθόζνλ ε απόθαζε ησλ ζπγθεθξηµέλσλ νξγάλσλ είλαη ζεηηθή ην ηειηθό
έληππν αδείαο ππνγξάθεηαη από ηνλ ∆ήµαξρν ή ηνλ αξµόδην Αληηδήµαξρν
θαη παξαδίδεηαη ζηνλ ελδηαθεξόµελν, ν νπνίνο θαη ππνρξενύηαη λα ην
αλαξηήζεη ζε εµθαλέο
ζεµείν ηνπ θαηαζηήµαηόο ηνπ θαη λα ην
επηδεηθλύεη ζε θάζε έιεγρν
θαη δήηεζε ησλ αξµόδησλ ειεγθηηθώλ
νξγάλσλ.
Δθόζνλ ε απόθαζε είλαη αξλεηηθή ζα πξέπεη λα πεξηιαµβάλεη πιήξε θαη
εκπεξηζηαησµέλε αηηηνινγία πνπ λα ζρεηίδεηαη π.ρ. µε:
► Σν είδνο ηνπ θαηαζηήµαηνο (αλ π.ρ. είλαη ππαίζξην)
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► Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο όπνπ βξίζθεηαη ην θαηάζηεµα
(αλ π.ρ.
ζπζηεγάδεηαη µε θαηνηθίεο, γεηηληάδεη µε μελνδνρεία, λνζνθνµεία θιπ)
► Σε πξνεγνύµελε ζπµπεξηθνξά ηνπ θαηαζηεµαηάξρε (αλ π.ρ. είρε θάλεη
ζην παξειζόλ θαθή ρξήζε
ηεο αδείαο ηνπ, αλ είραλ βεβαησζεί
επαλεηιεµµέλα ζε βάξνο ηνπ παξαβάζεηο γηα ερνξύπαλζε, δηαηάξαμεο ηεο
θνηλήο εζπρίαο θιπ).
Ζ ηπρόλ αξλεηηθή απόθαζε θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ
είρε ππνβάιεη ν ελδηαθεξόµελνο ηνπ παξαδίδνληαη άµεζα µε απνδεηθηηθό
επίδνζεο.
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΕΡΙ ΣΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΜΟΤΙΚΗ – ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΑ «ΚΣΗΜΑΣΑ»
ΚΑΙ Ε ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΥΩΡΟΤ
Α. Κηήµαηα
1. ύµθσλα επίζεο µε ηελ ππ’ αξ. Τ1γ/Γ.Π./Οηθ.128529/24-09-2009 ( ΦΔΚ
2077/η. Β/25–9-2009) όπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ Τ1γ/Γ.Π./96967/8-102012 Τ.Γ., πξνβιέπεηαη πιένλ δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ζηεγαζµέλσλ θαη ππαίζξησλ ρώξσλ εθδειώζεσλ, ίδηα µε
απηή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα θέληξα δηαζθεδάζεσο θαη ηα ινηπά
θαηαζηήµαηα πγεηνλνµηθνύ ελδηαθέξνληνο.
2. ύµθσλα µε ηελ Τ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 νξίδεηαη όηη «ηεγαζµέλνη
θαη ππαίζξηνη ρώξνη εθδειώζεσλ» είλαη νη ρώξνη ζηνπο νπνίνπο θαηά ηελ
δηάξθεηα πάζεο θύζεσο εθδειώζεσλ πξνζθέξνληαη ηξόθηµα ή πνηά ηα νπνία
παξαζθεπάδνληαη θαη πξνεηνηµάδνληαη ζε άιινπο ρώξνπο πνπ δηαζέηνπλ ηελ
απαηηνύµελε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο (παξαζθεπαζηέο ζπζθεπαζηέο–
εξγαζηήξηα ηξνθίµσλ θ.ι.π) θαη µεηαθέξνληαη ζηνπο ελ ιόγσ ρώξνπο γηα
ζεξβίξηζµα θαη ηειηθή δηάζεζε .
3. Οη σο άλσ ρώξνη απηνί αδεηνδνηνύληαη ζύµθσλα µε ηε δηαδηθαζία ηνπ
άξζξνπ 80 ηνπ 3463 /2006 σο ζηεγαζµέλνη θαη ππαίζξηνη ρώξνη .
4. Ωο ρώξνη εθδειώζεσλ θαηά ηα αλσηέξσ είλαη επίζεο ππνρξεσµέλνη εθ
ηνπ λόµνπ πιένλ, λα εθνδηάδνληαη ηόζν µε άδεηα δεµόζηαο εθηέιεζεο
µνπζηθήο από ηνλ Ο..Γ., όζν θαη µε ∆εµνηηθή – ∆ηνηθεηηθή άδεηα
ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο ή µνπζηθώλ νξγάλσλ από ηνλ ∆ήµν, όπσο αθξηβώο
πξνβιέπεηαη θαη γηα ηα θέληξα δηαζθεδάζεσο θαη ηα ινηπά θαηαζηήµαηα
πγεηνλνµηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ θάλνπλ ρξήζε µνπζηθήο µε νπνηνδήπνηε
ηξόπν ή µέζν .
5. Ηζρύεη επίζεο γη’ απηνύο
ηνπο ρώξνπο εθδειώζεσλ ε ππ’ αξ.
3010/1985/ΦΔΚ 593/Β/02-10- 1985 Τγεηνλνµηθή ∆ηάηαμε «Πεξί µέηξσλ
πξνζηαζίαο ηεο ∆εµόζηαο Τγείαο από ζνξύβνπο µνπζηθήο ησλ Κέληξσλ
∆ηαζθέδαζεο θαη ινηπώλ θαηαζηεµάησλ» .
6. Σα ππαίζξηα Κέληξα ∆ηαζθέδαζεο ζα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηεο αξµόδηαο
ππεξεζίαο ηεο Πνιενδνµίαο όηη ε απόζηαζή ηνπο από ηελ πιεζηέζηεξε
λόµηµε θαηνηθία (θύξηα ή δεπηεξεύνπζα) μελνδνρείν, λαό, ζρνιείν,
λνζνθνµείν, γεξνθνµείν, ζαλαηόξην, θαη γεληθά εγθαηάζηαζε πνπ απαηηεί
εηδηθή
πξνζηαζία
θαηά
ηελ
αηηηνινγεµέλε
θξίζε
ηεο
αξµόδηαο
Τγεηνλνµηθήο Τπεξεζίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 300 µέηξα.
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Β. Τπαίθριοι χώροι καηαζηήµαηος
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε
µνπζηθήο ζηνλ ππαίζξην ρώξν ηνπ θαηαζηήµαηνο /
επηρείξεζεο,
εθόζνλ ν ρώξνο απηόο ζπµπεξηιαµβάλεηαη ζηελ άδεηα ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο, µε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη δελ βξίζθεηαη :
•

ζε πεξηνρή µε ρξήζε

γεληθήο θαηνηθίαο,

•

παξαδνζηαθνύο νηθηζµνύο

• ε απόζηαζε από θαηνηθίεο, μελνδνρεία, εθθιεζίεο, λανύο,
αξραηνινγηθνύο ρώξνπο – µλεµεία, λνζνθνµεία, θιηληθέο
θξνληηζηήξηα, λα είλαη µεγαιύηεξε ησλ 50 µέηξσλ.

ζρνιεία,
ηαηξεία,

ε πεξίπησζε πνπ επηζπµνύλ ρξήζε
µνπζηθήο ζε ππαίζξην ρώξν,
εθόζνλ
ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο, ππνβάιινπλ επηπξόζζεηα Σερληθή
Έθζεζε αξµόδηνπ µεραληθνύ ζε ηξία (3) αληίηππα, ζηελ νπνία ζα
ηεθµεξηώλεηαη όηη ε ηζρύο ησλ ερείσλ, ε ζέζε, ε απόζηαζε από
θαηνηθίεο, θαζώο θαη ηα ηπρόλ µέηξα ερνπξνζηαζίαο πνπ έρνπλ
ιεθζεί,
µε µέγηζηε Α - ερνζηάζµε 80 db, δελ δεµηνπξγνύλ πξνβιήµαηα ζηα ζεµεία
πξνζηαζίαο, ζύµθσλα µε ηελ Α5/3010/85 Τγεηνλ. ∆ηάηαμε θαη ζα
ζπλνδεύεηαη µε ηνπνγξαθηθό δηάγξαµµα µε ηε ζέζε θαη ηελ θνξά
ησλ
ερείσλ, θαζώο θαη ηελ απόζηαζε από ηνπο ρώξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ
24 ηνπ παξόληνο, ζε αθηίλα 50 µέηξσλ
ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ - ΥΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Α. Περιεχόµενο
Οη ρνξεγνύµελεο από ην ∆ήµν Καιπκλίσλ Άδεηεο Υξήζεσο & Λεηηνπξγίαο
Μνπζηθήο
► ζα αθνξνύλ
θαηαζηεµάησλ.

απνθιεηζηηθά

θαη

µόλνλ

ηνπο

ζηεγαζµέλνπο

ρώξνπο

ησλ

► ζα αλαγξάθνπλ ππνρξεσηηθά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηνπο.
► ζα θαιύπηνπλ ηε µεηάδνζε µνπζηθήο
ειεθηξνθώλσλ ή/θαη ηξηώλ µνπζηθώλ νξγάλσλ.

µέζσ

ζηεξενθσληθώλ

ή/θαη

Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο νθείιεη λα ελεµεξώλεη ηνλ Οξγαληζµό πιινγηθήο
∆ηαρείξηζεο (ΑΔΠΗ-ΑΤΣΟ∆ΗΑΥΔΗΡΗΖ) γηα ην είδνο ηεο µνπζηθήο πεγήο πνπ
ζα ρξεζηµνπνηεί θαζώο γηα ηηο ηπρόλ αιιαγέο ηνπ.
► Θα αλαθέξνπλ ππνρξεσηηθά ηα αθόινπζα:
«1) Ζ µνπζηθή πεγή ζα ιεηηνπξγεί ζην βάζνο ηνπ θαηαζηήµαηνο, ζε ραµειή
έληαζε, ώζηε λα µε δηαηαξάζζεηαη ε θνηλή εζπρία ησλ πεξηνίθσλ.
2) Απαγνξεύεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο µνπζηθήο πεγήο θαηά ηηο ώξεο θνηλήο
εζπρίαο θαζώο θαη ε ζύλδεζή ηεο µε εληζρπηέο θαη µεγάθσλα.
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3) Ζ µνπζηθή πεγή ζα ιεηηνπξγεί µε θιεηζηέο ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα
θαη µε θαηάιιειν αζόξπβν ζύζηεµα εμαεξηζµνύ ηεο αίζνπζαο, ώζηε λα µε
δεµηνπξγείηαη ερνξύπαλζε ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν.
4) ∆ελ ζα εγθαηαζηαζνύλ ερεία ή ηειενξάζεηο ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή
εθπνµπήο µνπζηθήο έμσ από ην θαηάζηεµα
5) Ζ έληαζε ηεο µνπζηθήο µέζα ζην θαηάζηεµα δελ ζα μεπεξλά ηα 80 DB
(Α), θαη έμσ από απηό δελ ζα ππάξρεη µεγάθσλν.»
Β.

∆ιάρκεια

1. Ζ δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο άδεηαο µνπζηθήο ή µνπζηθώλ νξγάλσλ δελ
θαζνξίδνληαη από ην λόµν αιιά ζύµθσλα µε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο
3/96 Αζηπλνµηθήο ∆ηάηαμεο, ηελ θαζνξίδεη ν νηθείνο ∆ήµνο, δύλαηαη όµσο
ζύµθσλα µε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΚΤΑ 10551/2007, ν
ελδηαθεξόµελνο λα δεηήζεη άδεηα ρξήζεο µνπζηθήο γηα ρξνληθό δηάζηεµα
µεγαιύηεξν από έλα έηνο µέρξη θαη αόξηζηα.
2. Καη’ αξρήλ
ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ∆ηνηθεηηθώλ ∆εµνηηθώλ Αδεηώλ
Πεξί ηελ Υξήζε θαη ηελ Λεηηνπξγίαο ηεο Μνπζηθήο ή ησλ Μνπζηθώλ Οξγάλσλ
ζην ∆ήµν µαο νξίδεηαη εηήζηα θαη, αθνινπζεί πξνο δηεπθόιπλζε ησλ
µεξώλ, ην εθάζηνηε εµεξνινγηαθό έηνο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε είλαη
ηζόρξνλε µε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ζα έρεη θαη ε αληηζηνίρσο
πξνζθνµηζζείζα, από ηνλ
ελδηαθεξόµελν θαη ππόρξεν επηρεηξεµαηία –
ρξήζηε µνπζηθήο, ζύµθσλα µε ην άξζξν 63 παξ. 2 ηνπ λ. 2121 /
93, άδεηα δεµόζηαο εθηέιεζεο
ηνπ Ο..<. πεξί πξνζηαζίαο ηεο
πλεπµαηηθήο ηδηνθηεζίαο ( άξζξα 14 θαη 63 Παξ.2 Ν. 2121/93)
3. Οη άδεηεο µνπζηθήο – µνπζηθώλ νξγάλσλ πνπ ζα ρνξεγνύληαη από ην
∆ήµν γηα ρξνληθό δηάζηεµα ηζρύνο απηώλ
πέξαλ ηνπ ελόο έηνπο, δειαδή
γηα ηα 2 ή µέρξη θαη ηα 3 έηε, ζα αλαγξάθνπλ επί ηνπ ζώµαηνο απηώλ,
ξεηά θαη ππνρξεσηηθά ηνλ εηδηθό όξν θαη ηελ παξαθάησ πξνϋπόζεζε γηα
ηελ ηζρύ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο, όπσο αθξηβώο αλαθέξεη ππνρξεσηηθά ε
ππ’ αξ. 57904/2007 Δγθύθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, θαη εηδηθόηεξα
ηα εμήο: «Ζ παξνύζα άδεηα ηζρύεη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη βξίζθεηαη ελ
ηζρύεη ε άδεηα δεµόζηαο εθηέιεζεο πνπ ρνξεγεί ν Οξγαληζµόο πιινγηθήο
∆ηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο πλεπµαηηθώλ δηθαησµάησλ. Ο θάηνρνο ηεο
νθείιεη λα πξνζθνµίζεη ζηελ ππεξεζία µαο , πξηλ ηελ ιήμε ηεο άδεηαο
δεµόζηαο εθηέιεζεο, λέα έγγξαθε άδεηα δεµόζηαο εθηέιεζεο µνπζηθήο .ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε παξνύζα αλαθαιείηαη»
4. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο–µνπζηθώλ νξγάλσλ ζηα πιαίζηα ησλ
επηηξεπόµελσλ σξώλ ζύµθσλα µε ηελ παξαπάλσ Αζηπλνµηθή ∆ηάηαμε είλαη
γηα µελ ηελ ρεηµεξηλή πεξίνδν, δειαδή από 1εο Οθησβξίνπ έσο 31εο
Μαξηίνπ µέρξη 22.00 ώξα, γηα δε ηελ ζεξηλή πεξίνδν δειαδή από 1εο
Απξηιίνπ µέρξη ηελ 30ε επηεµβξίνπ µέρξη 23.00 ώξα, µε
παύζε ησλ
µέζσλ µεηάδνζεο ε αλαµεηάδνζεο ηεο µνπζηθήο από ηελ 15.00 έσο ηελ
17.00 ώξα.
ε εθαξµνγή ηεο ίδηαο Αζηπλνµηθήο ∆ηάηαμεο επηηξέπεηαη ε παξάηαζε ηνπ
σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο γηα θαηαζηήµαηα
πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε
θιεηζηό ρώξν µέρξη 03.00 ώξα.
Γ. Παράβολο
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Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο είλαη αληίζηνηρε ηνπ
θαηαβαιιόµελνπ παξάβνινπ:
Γηα άδεηα δηάξθεηαο 1 έηνπο (365 εµεξώλ) θαηαβάιιεηαη παξάβνιν 75€
Γηα άδεηα δηάξθεηαο έσο
θαη 3 έηε (365 εµεξώλ) θαηαβάιιεηαη
παξάβνιν 150€
Γηα άδεηα µεγαιύηεξε από ηξία έηε θαηαβάιιεηαη παξάβνιν 300€
ΑΡΘΡΟ 7 – ΑΝΑΝΕΩΗ

-

ΠΑΡΑΣΑΗ

Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο αθπξώλεηαη απηνδίθαηα θαη ρσξίο άιιε
δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε µεηαβίβαζεο ηνπ θαηαζηήµαηνο ζε άιιν πξόζσπν
θαη αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ
αληηθαηάζηαζε θαιύπηεη ην ρξόλν
πνπ ππνιείπεηαη µέρξη ηε ιήμε ηεο
αξρηθήο Άδεηαο Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο.
 Αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο - µνπζηθώλ νξγάλσλ.
Ζ άδεηα αλαλεώλεηαη γηα έλα έηνο µε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνµέλνπ, ε νπνία
ππνβάιιεηαη µε ηα απαηηνύµελα δηθαηνινγεηηθά ζηελ αξµόδηα ππεξεζία ηνπ
∆ήµνπ έλα µήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο.
Μέρξη λα εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε γηα ηελ αλαλέσζή ηεο ή µε,
ηεθµαίξεηαη όηη ε ρξήζε
µνπζηθώλ νξγάλσλ είλαη λόµηµε (άξζξν 5 ηεο
10551/2007 ΚΤΑ).
Σα απαηηνύµελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο µνπζηθήο µνπζηθώλ νξγάλσλ είλαη ηα αθόινπζα:
α) Αίηεζε πξνο ην ∆ήµν από ην ελδηαθεξόµελν θπζηθό ή λνµηθό πξόζσπν ή
από ηξίηνπο µε εμνπζηνδόηεζε (µε ζεσξεµέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο).
β)

Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήµαηνο

γ)

Αληίγξαθν ηεο πξνεγνύµελεο άδεηαο µνπζηθήο - µνπζηθώλ νξγάλσλ

δ) Βεβαίσζε δεµόζηαο εθηέιεζεο
µνπζηθώλ ζπλζέζεσλ, ρνξεγνύµελε από
νξγαληζµό ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηεο εμνπζίαο δεµόζηαο εθηέιεζεο
(εηαηξεία πλεπµαηηθήο ηδηνθηεζίαο-ΑΔΠΗ).
ε) ∆εµνηηθή ελεµεξόηεηα.
ζη) Παξάβνιν πνζνύ, ζύµθσλα µε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
 Παξάηαζε
Δπηηξέπεηαη ε παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο µνπζηθήο γηα ηα
θαηαζηήµαηα πγεηνλνµηθνύ ελδηαθέξνληνο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ ∆.Κ.Κ.,
πέξαλ ησλ λνµίµσλ επηηξεπηώλ σξαξίσλ, ύζηεξα
από αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξόµελνπ, θαη ππό ηελ ζύµθσλε γλώµε
ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο πνπ ήιεγμε, πέξα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, θαη ηηο πξαγµαηηθέο

ΑΔΑ: 7ΞΚΝΩΕΞ-ΛΑ6

ζπλζήθεο ηνπ ρώξνπ όπνπ ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεµα, ρσξίο λα δεµηνπξγεί
πξόβιεµα ζηνπο πεξίνηθνπο.
Ζ Άδεηα Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο µπνξεί θαη΄ εμαίξεζε λα
παξαηείλεηαη σο πξνο ην ηεξνύµελν σξάξην θαη ζπγθεθξηµέλα ην αλώηαην
θαηά ηελ ρεηµεξηλή θαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν µέρξη ηελ 02:00.
Γηα ηε παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ζα ππνβάιιεηαη ζην ∆ήµν Καιπκλησλ ζρεηηθό
αίηεµα από ηνλ ελδηαθεξόµελν ζπλνδεπόµελν από:
1) Αληίγξαθν ηεο ελ ηζρύ Άδεηαο Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο.
2) Σερληθή έθζεζε Μεραληθνύ γηα ηα µέηξα ερνµόλσζεο πνπ έρνπλ ιεθζεί
θαη βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνδεηθλύεηαη ε απνηειεζµαηηθόηεηα ηεο ζύµθσλα
µε ηελ πξνβιεπόµελε ερνπξνζηαζία. Ζ Σερληθή έθζεζε ζα ζπλνδεύεηαη µε
θάηνςε ησλ ρώξσλ όπνπ ζα απνηππώλεηαη ε ζέζε ησλ ερείσλ.
Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δηαζέηεη πξνζάιαµν ζηελ είζνδν
Ζ αηηνύµελε παξάηαζε ζα ρνξεγείηαη µόλνλ θαη΄ εμαίξεζε θαη µόλνλ
εθόζνλ δε ζα δηαηαξάζζεηαη ε θνηλή εζπρία ησλ πεξηνίθσλ. πλεπώο ζα
εθηηµάηαη θαηά πεξίπησζε θαη µε ηδηαίηεξε πξνζνρή ε ζέζε ηνπ
θαηαζηήµαηνο ζε ζρέζε µε ηνπο γύξσ θαηνηθεµέλνπο ρώξνπο, ην είδνο ηεο
µνπζηθήο πεγήο πνπ δηαζέηεη, ε απνηειεζµαηηθόηεηα ε µε ηεο ερνµόλσζήο
ηνπ, νη ηπρόλ ππάξρνπζεο δηαµαξηπξίεο ησλ πεξηνίθσλ, ε πξνεγνύµελε
ζπµπεξηθνξά
ηνπ
θαηαζηεµαηάξρε
(αξηζµόο
θαη
είδνο
βεβαησµέλσλ
παξαβάζεσλ) θιπ .
Οη Απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ αλαλέσζε ή ηε παξάηαζε σξαξίνπ ησλ
Αδεηώλ Υξήζεσο & Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο δελ πξνϋπνζέηνπλ γλσµάηεπζε ηεο
Τγεηνλνµηθήο Τπεξεζίαο. Καηά ηα ινηπά όµσο
ιαµβάλνληαη µε ηε
δηαδηθαζία θαη από ηα όξγαλα πνπ είλαη ππεύζπλα θαη γηα ηελ έθδνζε
ηεο αξρηθήο αδείαο
► Ζ άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο δελ µπνξεί
ππεξβαίλεη ην έλα (1) εµεξνινγηαθό έηνο (31/12 ηξέρνληνο έηνπο).

λα

► Ζ άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο δελ αληηθαζίζηαηαη ζε
πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
θαηαζηήµαηνο ή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΦΗ
Λόγσ εζηµηθνύ δηθαίνπ ζηηο ηνπηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη εζληθέο ενξηέο,
ζηηο εθδειώζεηο ηνπηθώλ πνιηηηζηηθώλ θνξέσλ ή ζε γεγνλόηα πνπ
ζρεηίδνληαη µε θαζηεξσµέλα πιένλ ενξηαζηηθά ηειεηνπξγηθά (π.ρ. γάµνη
θιπ) επηηξέπεηαη ε ρξήζε
µνπζηθήο θαη µνπζηθώλ νξγάλσλ, µέρξη ηηο
03:00΄, αξθεί ε ερνζηάζµε ηνπο λα µελ ππεξβαίλεη ηα 80 db θαη λα µε
δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ησλ πεξίνηθσλ.
Μεηά από αίηεζε θαη έσο ηξεηο (3) θνξέο
γηα
1. Δνξηαζηηθά ηειεηνπξγηθά

γηα θάζε εµεξνινγηαθό έηνο
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2.
Γάµνη, βαπηίζεηο θιπ. µεηά από αίηεζε έσο
ηξεηο (3) θνξέο
γηα
θάζε εµεξνινγηαθό έηνο.
3. Ολνµαζηηθέο ενξηέο
µεηά από αίηεζε έσο
µία (1) θνξά
γηα θάζε
εµεξνινγηαθό έηνο.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΚΤΡΩΕΙ/ΠΡΟΣΙΜΑ
Ζ µε ύπαξμε ή ε θαθή ρξήζε
ηεο Άδεηαο Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο
Μνπζηθήο ζπλεπάγεηαη:
Α) Πνηληθέο Κπξώζεηο πξνβιεπόµελεο από ην Πνηληθό Κώδηθα (δηαηάξαμε
θνηλήο εζπρίαο θιπ)
Β)
∆ηνηθεηηθέο θπξώζεηο πξνβιεπόµελεο από ην άξζξν 2 ηνπ Π∆ 180/79
όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, από ηελ Τ1γ/Γ.Π/νηθ/96967/8-10-12
[ΦΔΚ 2718/η.Β΄] Τ.∆/μεο θαη από ηελ αξηζµ.Τ2/νηθ/1652/2001 εγθ. Τπ.
πγείαο Πξόλνηαο (πξνζσξηλή ή θαη νξηζηηθή απαγόξεπζε ιεηηνπξγίαο ηνπ
θαηαζηήµαηνο)
► Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο – µνπζηθώλ νξγάλσλ µπνξεί λα
αθαηξείηαη πξνζσξηλά µε απόθαζε ηεο Αξρήο πνπ ηελ εμέδσζε, εθόζνλ
δηαπηζηώλεηαη παξαβίαζε ησλ όξσλ
απηήο ή νξηζηηθά ζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο, ζύµθσλα µε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ’ αξ. 3/96
Αζηπλνµηθήο ∆ηάηαμεο.
► Ζ άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο αθαηξείηαη πξνζσξηλά
γηα δηάζηεµα (δεθαπέληε) 15 εµεξώλ, από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο,
πνπ ηε ρνξήγεζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ βεβαησζεί από ηηο αξµόδηεο
ππεξεζίεο ηνπιάρηζηνλ δύν παξαβάζεηο γηα ερνξύπαλζε. ε πεξίπησζε
ππνηξνπήο (άιιεο δύν βεβαησµέλεο
παξαβάζεηο) ε άδεηα µνπζηθήο
αλαθαιείηαη νξηζηηθά µέρξη ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο (31/12 ηξέρνληνο
έηνο).
► Αλαθαιείηαη – αθαηξείηαη όρη µόλν ε ∆εµνηηθή άδεηα µνπζηθήο, αιιά
θαη ε ∆εµνηηθή άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήµαηνο, όηαλ
δηαπηζησζνύλ θαη βεβαησζνύλ µέζα ζην ίδην ην έηνο ηξεηο παξαβάζεηο ζε
βάξνο ησλ ππεπζύλσλ ηνπ θαηαζηήµαηνο, νπόηε επηβάιιεηαη ην δηνηθεηηθό
µέηξν ηεο αλάθιεζεο θαη ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απηνύ από 10 έσο
60
εµέξεο
, ζύµθσλα µε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 180 / 79 όπσο
απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη .
► Οη παξαβάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία µνπζηθήο (ερνξύπαλζε) θαηά
ην δηάζηεµα ηεο παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο απνζηέιινληαη
ζην αξµόδην ηµήµα Πξνζόδσλ ηεο ∆λζεο
Οηθνλνµηθώλ, πξνθεηµέλνπ λα
βεβαησζεί ην πξόζηηµν πνπ αλαινγεί.
Γ)
Δπηβνιή Πξνζηίµσλ πνπ νξίδνληαη µε ηε παξνύζα Απόθαζε, ζύµθσλα µε
ηε παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 79 , ηνπ λ. 3463 / 2006 θαη πνπ έρνπλ σο εμήο:
► Έιιεηςε Άδεηαο Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο Μνπζηθήο:
1ε παξάβαζε πξόζηηµν 200,00 €
2ε παξάβαζε πξόζηηµν 400,00 €
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3ε παξάβαζε πξόζηηµν 600,00 € θαη πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο
άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ρξνληθό δηάζηεµα από 10 60 εµέξεο, ζύµθσλα µε ην Π.Γ. 180/79
► Με ηήξεζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ σξώλ
θνηλήο
εζπρίαο θαζώο θαη ηνπ
µέγηζηνπ νξίνπ επηηξεπόµελεο
ερεηηθήο ζηάζµεο ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο.
1ε παξάβαζε πξόζηηµν 150,00 €
2ε παξάβαζε πξόζηηµν 300,00 €
3ε παξάβαζε πξόζηηµν 500,00 € θαη πξνζσξηλή αθαίξεζε ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο γηα ρξνληθό δηάζηεµα 30 εµεξώλ
4ε παξάβαζε πξόζηηµν 700,00 € θαη νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο
µνπζηθήο
► Μεηάδνζε
µνπζηθήο ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ερνµόλσζε ώζηε ν ήρνο
πνπ θηάλεη ζην δσµάηην ιήςεο (ρώξνο δηαβίσζεο παξαπνλνύµελσλ) λα
μεπεξλάεη ηα 30 dB: πξόζηηµν πνζνύ 100,00€
►
Σξνπνπνίεζε ηεο θαηερόµελεο Άδεηαο Υξήζεσο θαη Λεηηνπξγίαο
Μνπζηθήο (π.ρ. Σνπνζέηεζε ερείσλ εμσηεξηθά, ιεηηνπξγία µε αλνηθηά
παξάζπξα θιπ.): πξόζηηµν πνζνύ 200,00€
Γηα παξάλνµε άδεηα ζύµθσλα µε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ
Ν.2690/1999, δελ απαηηείηαη ε πξνεγνύµελε γλώµε
ηεο πγεηνλνµηθήο
ππεξεζίαο θαη σο εθ ηνύηνπ, ην ίδην ην όξγαλν πνπ ηελ εμέδσζε, νθείιεη
λα ηελ αλαθαιέζεη θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ ζύλλνµε έθδνζε ηεο.
Ζ δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ γίλεηαη από ηα αξµόδηα ειεγθηηθά όξγαλα
(αζηπλνµία, πγεηνλνµηθή ππεξεζία) θαη, ζε όηη αθνξά ζηελ ερνζηάζµε, ε
µέηξεζε λα έρεη γίλεη µε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ µεραλήµαηνο.
Καµία δηνηθεηηθή θύξσζε δελ επηβάιιεηαη ρσξίο πξνεγνύµελε θιήζε ηνπ
ελδηαθεξόµελνπ ζε αθξόαζε.
Σα πξόζηηµα επηβάιινληαη µε Απόθαζε ηνπ αξµόδηνπ Αληηδεµάξρνπ αµέζσο
µεηά ηελ παξαιαβή ηνπ βεβαησηηθνύ παξάβαζεο, γλσζηνπνηνύληαη µε
απνδεηθηηθό ζηνλ θαηαζηεµαηάξρε θαη θαηαβάιινληαη ζην ∆εµνηηθό Σαµείν.
Ζ ηπρόλ θαζπζηέξεζε εμόθιεζεο ησλ πξνζηίµσλ
επηβάξπλζή ηνπο µε ηηο λόµηµεο πξνζαπμήζεηο.

έρεη

σο

ζπλέπεηα

ηελ

ΑΡΘΡΟ 10 - ΝΟΜΟΘΕΙΑ
Ζ παξνύζα Καλνληζηηθή Απόθαζε πνπ αθνξά
ηνπο όξνπο θαη ηηο
πξνϋπνζέζεηο έθδνζεο, ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο ∆εµνηηθώλ αδεηώλ
ιεηηνπξγίαο µνπζηθήο (µε µεραληθά µέζα ή µε µνπζηθά όξγαλα)
έιαβε
ππόςε ηεο θαη βαζίζηεθε ζηηο παξαθάησ δηαηάμεηο ηεο θείµελεο
λνµνζεζίαο θαη εηδηθόηεξα ζηηο εμήο:
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• Σα άξζξα 75 (παξ. 2 , πεξ. 13, 15, 16 θαη 18)] , 76 παξ. 1 , 79 θαη
80 παξ. 4 θαη επόµελα ηνπ Ν. 3463 / 2006 ∆εµνηηθόο Κνηλνηηθόο Κώδηθαο.
• Σα άξζξα 73 θαη 83 ηνπ Ν. 3852 / 2010 «Καιιηθξάηεο»
• Σα άξζξα 1 , 3 , 14 , 18 παξ. 1β , 32 , 55 , 56 , 63 παξ. 1 θαη 2
θαη 66 , ηνπ Ν. 2121
/ 93 πεξί πξνζηαζίαο ηεο πλεπµαηηθήο ηδηνθηεζίαο
• Σν άξζξν 22 ηνπ Ν. 3563 / 2007 όπσο θαη ζηα άξζξα 6 θαη 21 ηνπ Ν.
2690 / 99 .
•Σν Π.∆. 180/79, όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαηαζηεµάησλ
πώιεζεο νηλνπλεπµαησδώλ πνηώλ θαη θέληξσλ
δηαζθέδαζεο,
όπσο απηό
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπµπιεξώζεθε µε ηα Π.∆. 231/1989, 457/1990,
282/1998, 257/2001 θαη 264/2003, όπσο θαη ην Π.∆. 1180/8-10-1981
• Σελ αξηζµ. 57904/2007 Δξµελεπηηθή Δγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο ∆ηαθπβέξλεζεο .
• Σελ αξηζµ 10551/26 Φεβξνπαξίνπ 2007 ΚΤΑ
• Σηο αξηζµ. 7617/1996 , 60153 / 1996 , θαη 51/2006 Δγθπθιίνπο ηνπ
ΤΠΔ∆ΑΑ. .
• Σελ αξηζµ. 3/1996 ∆ηάηαμε ηνπ Αξρεγνύ
ηεο Διιεληθήο Αζηπλνµίαο‘’
πεξί µέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε
ηεο θνηλήο εζπρίαο‘’, όπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήµεξα.
• Σηο αξηζµ.Α1Β/8577/1983 θαη Α5/3010/1985 Τγεηνλνµηθέο ∆ηαηάμεηο
•
Σν Π.Γ. 85/1991 [ΦΔΚ 1346/η.β./1991 «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ
εξγαδνµέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγσ
ηεο έθζεζήο ηνπο
ζην ζόξπβν»
• Σελ αξηζµ. 3010/1985 Τγεηνλνµηθή ∆ηάηαμε, όπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ
αξηζµ.Τ2/νηθ.15438/10–10-2001
• Σν Π.∆. 85 / 1991
• Σελ αξηζµ. 501 / 2000 Γλσµνδόηεζε ηνπ Ννµηθνύ πµβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο
• Σελ αξηζµ. ∆ΗΑ∆Π/Φ.Α.3.1./21220/1-11-2011 ΚΤΑ
• Τ1Γ/Γ.Π/νηθ. 96967/08-1012 Νέα πγεηνλνµηθή δηάηαμε
ΑΡΘΡΟ 11 – ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ∆ΙΑΣΑΞΕΙ
Οη ∆εµνηηθέο ∆ηνηθεηηθέο άδεηαο Μνπζηθήο – Μνπζηθώλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ
ρνξεγεζεί από ηνλ ∆ήµν θαη βξίζθνληαη ζε ηζρύ ζα πξέπεη λα
ελαξµνληζηνύλ µε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο ηνπηθήο
θαλνληζηηθήο απόθαζεο
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ΑΡΘΡΟ 12 - ∆ΗΜΟΙΟΣΗΣΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ
Ζ παξνύζα θαλνληζηηθή απόθαζε ηζρύεη από ηεο δεκνζηεύζεσο ηεο
απαηηνύµελεο εγθξηηηθήο Απνθάζεσο ηνπ ∆εµνηηθνύ πκβνπιίνπ Καιπκλίσλ,
θαηά ην άξζξν 79 παξ. 4 θαη 284 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ηεο αλαξηήζεώο ηεο
ζην δηαδίθηπν (∆ΗΑΤΓΔΗΑ), θαηά ην άξζξν 2 παξ. 4 εδαθ.4 ηνπ Ν.
3861/2010.
Με ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζµνύ
ηνπ ∆ήµνπ Καιπκλίσλ.

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Μαξγαξίηεο Νηθόιανο, Εεξβόο αθειιάξεο,
Λειέθεο Μηραήι, Γηαθνκηράιεο Γεκήηξηνο, Εσίδεο Παληειήο, Φαξνκπά
εκίξακηο θαη Υνύιεο αθειιάξηνο είραλ απνρσξήζεη πξηλ από ηε ζπδήηεζε
ηνπ ζέκαηνο.

Σν Πξαθηηθό απηό έγηλε θαη ππνγξάθεθε από ηνπο παξαθάησ :
Ο Πξόεδξνο
Φαξάο Γεώξγηνο

Ο

Γξακκαηέαο

Μαγθνύιηαο Πνζεηόο
ΣΑ ΜΕΛΗ
Αιεμαλδξάθε Μαξία
Γαιηκηηάθεο Ησάλλεο
Γηακαληήο Ησάλλεο
Εαΐξεο Κσλζηαληίλνο
Μαξίλνο Ησάλλεο
Μειάο Γεώξγηνο
Πέξνο Γεώξγηνο
Πιάηζεο Υαξάιακπνο
Ρήγαο Μηθέο
Σειηαθόο αθειιάξηνο
Σξηθνίιεο Γεώξγηνο
Φξαηδήο Νέζησξ

