Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:6/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:66/2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 22 του
μήνα Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.15871/1806-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4) Σούνδιας Πραξιτέλης
5) Στραγαλινός Βασίλειος
6) Μελάς Βασίλειος
7)Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος
2)Μεσσήνης Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου
Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ.:

Απόφαση Επιτροπής σχετικά με σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής

Απόφασης, για άδεια λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων και παράταση
ωραρίου μουσικής, κατόπιν της 91/12 απόφασης της Δ/Κ Λευκάδας.

Εισηγητ: κ.Καρβελάς Αθανάσιος
Πρόεδρος Δ/Κ Λευκάδας

Ο Εισηγητής ανέφερε τα παρακάτω:
H Δ/Κ Λευκάδας με την 91/12 απόφασή της , εισηγείται στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής το σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης άδειας λειτουργίας
μουσικής-μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου μουσικής-μουσικών οργάνων,
όπως κάτωθι:
Άρθρο 1
Για τη λειτουργία μουσικής-μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τους εξής όρους και
προϋποθέσεις:
α) Κατάθεση των αναφερομένων στο άρθρο 3 του παρόντος δικαιολογητικών στο
αρμόδιο γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
β) Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας
γ) Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας .

Άρθρο 2
Υπόχρεοι για την απόκτηση άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων είναι τα
καταστήματα των άρθρων 37,38,39 και 40 της Α1Β/8577/83 υγειονομικής
διάταξης (καφενεία, καφετέριες, μπαρ, κυλικεία, εστιατόρια, ταβέρνες,
ψητοπωλεία,
οβελιστήρια,
πιτσαρίες,
σνακ
μπαρ,
ζαχαροπλαστεία
και
αναψυκτήρια).
Δεν υποχρεούται στην απόκτηση της ως άνω άδειας τα κέντρα διασκεδάσεως του
άρθρου 41 της Α1Β/8577/83 υγειονομικής διάταξης, διότι εμπεριέχεται εξ’ ορισμού
στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους.
Δεν απαιτείται άδεια μουσικής-μουσικών οργάνων για χρήση ραδιοφώνου και
τηλεόρασης σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 60153/24-10-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ.
Άρθρο 3
1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικής
είναι τα ακόλουθα:
α) Αίτηση στο Δήμο από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από
τρίτους με εξουσιοδότηση(με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
β) Άδεια λειτουργίας καταστήματος ή απόφαση Δημοτικής Κοινότητας επί της
προεγκρίσεως της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
γ) Βεβαίωση δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, χορηγούμενη από
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης (εταιρεία
πνευματικής ιδιοκτησία-ΑΕΠΙ)
δ) Δημοτική ενημερότητα
ε) Παράβολο ποσού 75,00€ σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ
2438/Β’/28-12-2007
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικών
οργάνων είναι τα ακόλουθα:
α) Αίτηση στο Δήμο από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από
τρίτους με εξουσιοδότηση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία
θα αναφέρεται η χρήση μουσικών οργάνων
β) Βεβαίωση μηχανολόγου περί της λήψης των κατάλληλων μέτρων ηχομόνωσης
σύμφωνα με της ισχύοντες κανονισμούς σε περίπτωση χρήσης μουσικών οργάνων
με ενισχυτή χαμηλής ισχύος
γ) Άδεια λειτουργίας καταστήματος( επικυρωμένο αντίγραφο) ή απόφαση
Δημοτικής Κοινότητας επί της προεγκρίσεως της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
δ) Βεβαίωση δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, χορηγούμενη από
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης( εταιρεία
πνευματικής ιδιοκτησία- ΑΕΠΙ)
ε) Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Υγείας όπου θα αναγράφεται η χρήση
μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή ή με ενισχυτή χαμηλής ισχύος
στ) Δημοτική ενημερότητα
ζ) Παράβολο ποσού 75,00€
3. Οι αιτούντες άδεια μουσικής- μουσικών οργάνων δικαιούνται να ζητήσουν
παράταση του επιτρεπόμενου ωραρίου λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων
πέραν του προβλεπόμενου στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού. Σ’ αυτή την
περίπτωση θα πρέπει επιπροσθέτως:
α) Να αναγράφουν στην υποβαλλόμενη για τη χορήγηση άδειας αίτησης προς το
Δήμο το αίτημα για παράταση του ωραρίου
β) Να προσκομίζουν βεβαίωση μηχανολόγου περί της λήψης των καταλλήλων
μέτρων ηχομόνωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
4. Ο Δήμος χορηγεί την αιτούμενη άδεια λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων
ή την αιτούμενη παράταση ωραρίου εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 3/1996
Αστυνομικής Διάταξης. Τούτο σημαίνει ότι για την απόφαση χορήγησης της
αιτούμενης άδειας τα αρμόδια όργανα του Δήμου εξετάζουν σε κάθε περίπτωση τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται το κατάστημα (πλησίον

κατοικιών, ξενοδοχείων κλπ.), το είδος του καταστήματος (υπαίθριο ή κλειστό),
την προηγούμενη συμπεριφορά του αιτούντος την άδεια (παραβάσεις, καταγγελίες
περιοίκων κλπ.), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7617/14-3-1996 εγκύκλιο του
ΥΠΕΣΔΔΑ.
Άρθρο 4
1. Η διάρκεια των αρχικά χορηγούμενων αδειών είναι ισόχρονη προς το χρονικό
διάστημα που καλύπτει η υποβαλλόμενη βεβαίωση της ΑΕΠΙ.
2. Ανανέωση της άδειας λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων.
Η άδεια ανανεώνεται για ένα έτος με αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία
υποβάλλεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αρμόδιας στην αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου μέχρι της 31/12 του έτους εντός του οποίου λήγει η
χορηγηθείσα άδεια μουσικής-μουσικών οργάνων. Μέχρι να εκδοθεί η σχετική
απόφαση για την ανανέωσή της ή μη, τεκμαίρεται ότι η χρήση μουσικών οργάνων
είναι νόμιμη(άρθρο 5 της 10551/2007 ΚΥΑ). Επομένως, η επίδειξη αντιγράφου της
εμπρόθεσμα υποβαλλόμενης αίτησης για ανανέωση της προηγούμενης άδειας
αρκεί, ώστε να μην βεβαιώνονται παραβάσεις στέρησης άδειας μουσικής κατά το
ενδεχόμενο έλεγχο από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα για το ανωτέρω
μεταβατικό χρονικό διάστημα.
3.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας μουσικής-μουσικών
οργάνων είναι τα ακόλουθα:
α) Αίτηση προς το Δήμο από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από
τρίτους με εξουσιοδότηση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
β) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος
γ) Αντίγραφο της προηγούμενης άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων
δ) Βεβαίωση δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, χορηγούμενη από
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δημόσιας εκτέλεσης (εταιρεία
πνευματικής ιδιοκτησίας – ΑΕΠΙ)
ε) Δημοτική ενημερότητα
στ) Παράβολο ποσού 75,00€
Άρθρο 5
Τα χρονικά όρια λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων σύμφωνα με την
αστυνομική διάταξη 3/1996 καθορίζονται ως εξής:
Για τη χειμερινή περίοδο μέχρι την 22:00 και για τη θερινή περίοδο μέχρι την
23:00 , η οποία 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, μέχρι την 03:00 ώρα για κέντρα που
λειτουργούν σε κλειστό χώρο και μέχρι την 02:00 ώρα για κέντρα που
λειτουργούν σε ανοικτό χώρο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η
ησυχία των περιοίκων.
Άρθρο 6
Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενες άδειες ισχύουν υπό τον όρο της τήρησης των
όρων και προϋποθέσεων που αναγράφονται στο έντυπο της άδεια λειτουργίας
μουσικής-μουσικών οργάνων, όπως αυτές τίθενται από την αρμόδια υγειονομική
υπηρεσία.
Σε περίπτωση παραβίασης των όρων των χορηγούμενων αδειών επιβάλλονται με
απόφαση της αρμόδια επιτροπής οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που ορίζονται
στην αστυνομική διάταξη 3/1996 και του Π.Δ. 180/1979
Επιπλέον, δύναται να επιβληθούν οι διοικητικές ποινές επί της άδειας μουσικήςμουσικών οργάνων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7617/14-3-1996 εγκύκλιο του
ΥΠΕΣΔΔΑ.
Επιπλέον, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 79 του ΔΚΚ, με τον
παρόντα κανονισμό προβλέπεται η επιβολή των προστίμων στις εξής περιπτώσεις
παραβάσεων που διαπιστώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα:

1. Παράβαση για λειτουργία μουσικής-μουσικών οργάνων κατά τις απαγορευμένες
ώρες.
2. Παράβαση για στέρηση άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων.
3.Παράβαση για λειτουργία μουσικής-μουσικών οργάνων πέραν του ανώτατου
επιτρεπόμενου ορίου έντασης (μέγιστη ηχοστάθμη 80db για τα καταστήματα των
άρθρων 37,38,39 και 40 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης και 100 db
για τα κέντρα διασκέδασης).
4.Παράβαση για τροποποίηση της κατεχόμενης άδειας λειτουργίας μουσικήςμουσικών οργάνων (πχ. Τοποθέτηση ηχείων εξωτερικά, λειτουργία με ανοικτά
παράθυρα κλπ.).
5. Παράβαση για όχληση περιοίκων.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα πρόστιμα είναι τα ακόλουθα:
Για την πρώτη παράβαση βεβαίωση προστίμου 200 €.
Για την δεύτερη παράβαση βεβαίωση προστίμου 500 €.
Για την τρίτη παράβαση αφαίρεση της άδειας για ένα μήνα άμεσα από την επόμενη
μέρα.
Άρθρο 7
Η παρούσα τοπική κανονιστική διάταξη εκδίδεται σε εφαρμογή των κατωτέρω
διατάξεων που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων:
1. Των άρθρων 75,79 και 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν.3463/2006)
2. Του άρθρου 22 του Ν. 3563/2007.
3. Της αριθμ. 51/2006 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣΔΔΑ.
4. Της ΚΥΑ 10551/2007 «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων»
5. Της Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης.
6. Της ΥΔ/3010/1985 Υγειονομικής Διάταξης.
7. Του Ν. 2121/1993 περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
8. Της 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.
9. Της 501/2000 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
10.Του Π.Δ. 80/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως
οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τα ΠΔ 231/1989, ΠΔ 457/1990, ΠΔ 282/1998, ΠΔ 257/2001
και ΠΔ 264/2003.
11.Των υπ’ αριθμ. 7617/1996 και 60153/1996 εγκυκλίων του ΥΠΕΣΔΔΑ
12.Του άρθρου 73 παρ. 1Βν του Ν. 3852/2010
13.Του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999.
Β. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Γ. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο”.
Ακολούθως κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω
εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση ,στην οποία ο κος Στραγαλινός Βασίλης
προτείνει την αύξηση των προστίμων στο διπλάσιο,
ομόφωνα αποφασίζει
Γνωμοδοτεί θετικά για την Τοπική Κανονιστική Απόφαση 'οπως έχει στην
παραπάνω εισήγηση της Δ/Κ Λευκάδας κατόπιν της 91/12 απόφασής της και
επίσης γνωμοδοτεί ,να ισχύσει η ίδια για όλο το Νομό.
Σε αυτή την περίπτωση , στο άρθρο 1 παρ.γ θα συμπληρωθεί: “Απόφαση της
Δημοτικής Κοινότητας ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.

H παρούσα κανονιστική απόφαση θα δημοσιευτεί με κάθε πρόσφορο μέσο μέχρι
και την 22-7-12, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. και θα διαβιβαστεί
στο Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 79 του ιδίου Νόμου.
Οι τυχόν αντιρρήσεις ή προτάσεις θα υποβάλλονται εγγράφως έως την 29-7-12 .
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

