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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  11/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  64/2016   
Στα Ψαρά σήμερα την 22η του μήνα Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα
και ώρα 20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό
Πρωτ.  888/17-8-2016  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οκτώ (8) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Φρατζέσκου Αθηνά
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Βασιλική Ευαγγελία
7) Κουτσοδόντη Βασιλική
8) Κούτικα Αγγελική
Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο Φιλίνης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά  τη  διαπίστωση  της  απαρτίας  η  πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και
εισηγούμενη το 2ο θέμα της  ημερήσιας  διάταξης  έδωσε το λόγο στον κ.  Δήμαρχο ο οποίος
ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι
αρμόδια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε
είκοσι  (20)  ημέρες  αφότου  περιέλθουν  στην  επιτροπή  όλα  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά  και
στοιχεία.
Σύμφωνα όμως με την εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 του ΥΠ.ΕΣ.Α& Η.Δ.: «Σε δήμους κάτω των
δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο που
έχει  το  τεκμήριο  της  αρμοδιότητας».  Επομένως  στο  Δήμο  Ψαρών,  τη  χορήγηση  άδειας
λειτουργίας μουσικής διενεργεί το Δημοτικό Συμβούλιο.

Υπόχρεοι  για  την απόκτηση άδειας  μουσικής-μουσικών  οργάνων είναι  τα καταστήματα των
άρθρων 37, 38, 39 και 40 της ΑΒ/8577/83 υγειονομικής διάταξης (καφενεία, καφετερίες, μπαρ,
κυλικεία,  εστιατόρια,  ταβέρνες,  ψητοπωλεία,  οβελιστήρια,  πιτσαρίες,  σνακ  μπαρ,
ζαχαροπλαστεία και αναψυκτήρια).
Δεν υποχρεούνται στην απόκτηση της άνω άδειας τα κέντρα διασκεδάσεως του άρθρου 41 της
ΑΒ/8577/83  υγειονομικής  διάταξης,  διότι  εμπεριέχεται  εξ  ορισμού  στην  άδεια  ίδρυσης  και
λειτουργίας τους.
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ΘΕΜΑ: Έγκριση  χορήγησης  Άδειας  Λειτουργίας  Μουσικής  στο
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. Μανίκα Αθηνάς

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος
3) Δημητρέλης Νικόλαος
4) Βασιλικής Ιωάννης
5) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).
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Δεν  απαιτείται  άδεια  μουσικής-μουσικών  οργάνων  για  χρήση  ραδιόφωνου  και  τηλεόρασης
σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 60153/24-10-1996 έγγραφο του ΥΠΠΕΣΣΔΑ.

Με την αριθ. πρωτ. 786/14-7-2016 αίτησή της μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, η κ. Μανίκα
Αθηνά ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής & παράτασης ωραρίου στο Κατάστημα
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) που βρίσκεται στα
Ψαρά.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας μουσικής είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση προς το Δήμο από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους

με εξουσιοδότηση (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής),
Το αίτημα για τη χορήγηση άδειας μουσικής υποβάλλεται:
-είτε μαζί με την υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας
και ίδρυσης
-είτε  οποτεδήποτε  μετά  τη  χορήγηση  της  άδειας  λειτουργίας  και  ίδρυσης  του
καταστήματος.(άρθρο 80 παρ.4 ΔΚΚ)

2. Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος,
3. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων

Προκειμένου να χορηγηθεί η κατά το νόμο απαιτούμενη άδεια του Δήμου για τη χρήση
μουσικών οργάνων, ή για την καταλληλότητα του χώρου ή όποια άλλη άδεια σχετική με
χώρο όπου πρόκειται  να εκτελεσθούν δημόσια μουσικές  συνθέσεις  ή άλλα έργα των
οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, απαιτείται η
προσαγωγή  έγγραφης  άδειας  δημόσιας  εκτέλεσης  χορηγούμενης  από  τον  οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης. (άρθρο 63 παρ.2 Ν.2121/93,
όπως  τροποποιήθηκε  με  την  παρ.5  του  άρθρου  46  του  Ν.  3905/2010  (ΦΕΚ
219/23.12.2010 τεύχος Α').

4. Δημοτική Ενημερότητα,
5. Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας

Για την έκδοση της άδειας μουσικών οργάνων απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση
της Υγειονομικής Υπηρεσίας. (παρ.3 άρθρο 5 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013
(ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’)

6. Διπλότυπο Είσπραξης παράβολου αξίας: 

Γενικά η χορήγηση γνωμοδότησης για χρήση ή μη μουσικών οργάνων εντός ή και εκτός της
επιχείρησης, πέραν των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, γίνεται μετά από αυτοψία και
αφού ληφθούν υπόψη η θέση της επιχείρησης σε σχέση προς κατοικίες, τυχόν ανοίγματα στην
αίθουσα  της  επιχείρησης,  παράπονα  πολιτών  κ.λ.π.  καθώς  και  διαπιστώσεις  των  αρμόδιων
αρχών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία
(Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013)
Ανανέωση της  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων,  σε  περίπτωση  που  αυτή  χορηγήθηκε  για
περιορισμένη χρονική διάρκεια, ζητείται από τον οικείο δήμο ένα μήνα πριν από την λήξη της.
Μέχρι τη χορήγηση ή μη της ανανέωσης η χρήση των μουσικών οργάνων τεκμαίρεται ότι είναι
νόμιμη. (  παρ.1 άρθρο 5 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος
Β’  )
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα πρέπει επομένως μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση να
έχει  τον αριθμό πρωτοκόλλου  κατάθεσης  της  αίτηση ανανέωσης της  άδειας  μουσικής,  προς
αποφυγή αμφισβητήσεων κατά τον αστυνομικό έλεγχο.
Γνωμοδότηση της υγειονομικής Υπηρεσίας δεν απαιτείται για την ανανέωση της άδειας. (παρ.3
άρθρο 5 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’)
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Διάρκειας μέχρι και ένα (1) έτος 75,00 €
Διάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) έτη 150,00 €
Διάρκειας από τρία (3) έτη και άνω 300,00 €

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004255
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100559
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100559
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100559
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100559
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000001511_N0000019117_S0000104714
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100559
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_S0000100559
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000011406_S0000063188
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000011406_S0000063188
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000011406_S0000063188
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003624_N0000001295_S0000014592
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Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:

«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της
Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄  526),  καθώς και  στις  αμιγείς  αίθουσες  διενέργειας
ψυχαγωγικών  τεχνικών  παιγνίων,  η  λειτουργία  κάθε  είδους  μουσικών  οργάνων,  καθώς  και
στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα
ανωτέρω  καταστήματα  απαγορεύονται  τα  τραγούδια,  οι  απαγγελίες  και  άλλες  θορυβώδεις
εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη
της ησυχίας των περιοίκων».

2. Άδεια  λειτουργίας  μουσικών οργάνων χορηγείται  εφόσον  δεν  διαταράσσεται  η  ησυχία  των
περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η
θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική
Υπηρεσία.

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη
θερινή και 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 και  για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η
ησυχία των περιοίκων.

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή,
ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.

5. Η άδεια  λειτουργίας  μουσικών οργάνων μπορεί  να αφαιρείται  προσωρινά με  απόφαση της
αρχής  που  την  εξέδωσε,  εφόσον  διαπιστώνεται  παραβίαση  των  όρων  αυτής  ή  οριστικά  σε
περίπτωση υποτροπής.

6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο
βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη
 την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 
 το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010, 
 την εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 του ΥΠ.ΕΣ.Α& Η.Δ.
 το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.
 το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’)
 την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α’) 
 την Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’)
 την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013
 την εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
 την  αριθ.  πρωτ.  786/14-7-2016  αίτηση  χορήγησης  άδειας  λειτουργίας  μουσικής  &

παράτασης ωραρίου συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά
 την με αρ.πρωτ. 1471/1-8-2016 γνωμοδότηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής

Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου
 το γεγονός ότι υποβλήθηκε το προβλεπόμενο παράβολο

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Α) Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής  με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος
(80db) στο  Κατάστημα  Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος  (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  -  ΜΠΑΡ  -
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)  της  κ.  Μανίκα  Αθηνάς  και σύμφωνα  με  την  με  αρ.πρωτ.  1471/1-8-2016
γνωμοδότηση  της  Δ/νσης  Δημόσιας  Υγείας  &  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Περιφερειακής
Ενότητας Χίου.
Προϋποθέσεις:

1. Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
2. Το στερεοφωνικό  μηχάνημα θα  είναι  χαμηλής  ισχύος  και  θα  λειτουργεί  με  κλειστές

πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας
και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.

3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής
έξω από το κατάστημα.

4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα
80db(A).

5. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο
χρόνο διαρκεί  η  παρούσα άδεια.  Στην περίπτωση όμως  που η χρονική  διάρκεια  της
άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων είναι μεγαλύτερη από τη χρονική διάρκεια της
άδειας  δημόσιας  εκτέλεσης  που  χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και
Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να αναγράφεται στην άδεια μουσικών
οργάνων το εξής:
«Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας
εκτέλεσης  που  χορηγεί  ο  Οργανισμός  Συλλογικής  Διαχείρισης  και  Προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει  να προσκομίσει  στην υπηρεσία μας,
πριν  τη  λήξη  ισχύος  της  άδειας  δημόσιας  εκτέλεσης,  νέα  έγγραφη  άδεια  δημόσιας
εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται».

Β) Την  έγκριση χορήγησης  παράτασης  ωραρίου στο  ανωτέρω  Κατάστημα  Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος, μέχρι την 03:00 ώρα.
με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

Γ) Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή
ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής
Διάταξης.

Δ) Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος
του καταστήματος.

Ε) Η ανωτέρω άδεια ισχύει μέχρι την     21/8/2017
Για την ανανέωση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την
21/8/2017.

Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια  εκδίδεται  υπό τον  όρο της  τήρησης των όρων και
προϋποθέσεων  που  αναγράφονται  στο  έντυπο  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικής-μουσικών
οργάνων, όπως αυτοί τίθενται από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  64/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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