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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Απόφασης    7/  20  20

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθμ.3/2020  πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

     Σήμερα στις  26 του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ.
το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς συνήλθε
σε συνεδρίαση με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’),
μετά από την 22/05/2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γκουντάρα
Αντώνιο  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα
μέλη της σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 για συζήτηση
και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα  2ο.- Χορήγηση  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής  &
μουσικών  οργάνων  για  το  έτος  2020  στις  Κοινότητες  με
πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων του Δήμου Αγιάς

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                 
1. Γκουντάρας Αντώνιος
2. Καφετσιούλης Απόστολος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος
4. Μπελιάς Αντώνιος
5. Ντάγκας Νικόλαος
6. Ολύμπιος Αθανάσιο
7. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

Τα πρακτικά (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τηρήθηκαν από το δημοτικό
υπάλληλο Δημηνίκο Αντώνιο.

Ο Πρόεδρος  της  Επιτροπής  κ.  Γκουντάρας  Αντώνιος  κήρυξε  την  έναρξη  της
συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/11.03.2020  τεύχος  A’):  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής τους», με τις οποίες ορίζεται ότι: «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων
αποφυγής  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID-19,  η  λήψη  των  αποφάσεων  των
πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα
είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του
άρθρου 167 του ν.  3852/2010 (Α’  87),  είτε  διά τηλεδιάσκεψης με  κάθε πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι
συνεδριάσεις  πραγματοποιούνται  κεκλεισμένων  των  θυρών». και  έθεσε  υπόψη στα
μέλη της Επιτροπής, τα εξής:
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Μας  κατατέθηκε  η  με  αριθμό  πρωτ.2277/4-3-2020  εισήγηση  του  Αυτοτελούς
Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας  η οποία αναφέρει τα
παρακάτω:

Σύμφωνα  με  τον  Ν.  4442/16  (ΦΕΚ  230/07.12.2016  τεύχος  Α'):  Νέο  θεσμικό
πλαίσιο  για  την  άσκηση  οικονομικής  δραστηριότητας  και  άλλες  διατάξεις."  και
συγκεκριμένα το άρθρο 29 (Απλούστευση ρυθμίσεων  για  τη χρήση μουσικής  και
χρήση μουσικών οργάνων)   :

1. Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται,  σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις  της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης
άδειας  της  3/1995  Αστυνομικής  Διάταξης,  η  οποία  εγκρίθηκε  με  την  1023/2/37-
ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β΄ 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης
δεν θίγονται.

2.  Ο  ενδιαφερόμενος,  εφόσον  προτίθεται  να  προβεί  στη  χρήση  μουσικής  ή
μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28
τη δήλωση χρήσης.

3.  Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της
παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις  χορήγησης  της,  η  άδεια  χορηγείται  χωρίς  την  προσκόμιση  άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

4.  Υποχρεώσεις  ή  άδειες  σχετιζόμενες  με  τη  νομοθεσία  περί  πνευματικής
ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν
αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε της
άδειας της προηγούμενης παραγράφου.

Αναλυτικότερα  με  την  παράγραφο  1  του  άρθρου  29  καταργείται  η  χορήγηση
άδειας µουσικής ή χρήσης µουσικών οργάνων από τον κατά τόπο αρµόδιο Δήµο και
µε την παράγραφο 2 ορίζεται ότι ο ενδιαφερόµενος που προτίθεται να κάνει χρήση
µουσικής ή µουσικών οργάνων οφείλει να συµπεριλάβει τη χρήση στη γνωστοποίηση
του προηγούµενου άρθρου. Με τον τρόπο αυτό καταργείται η εκ των προτέρων άδεια
που  χορηγούσε  ο  Δήµος  σχετικά  µε  την  άδεια  µουσικής,  ωστόσο,  ο  κάθε
ενδιαφερόµενος αφού γνωστοποιήσει τη χρήση µουσικής οφείλει σε κάθε περίπτωση
να τηρεί τους όρους χρήσης µουσικής που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία
(ένταση µουσικής, ωράριο µουσικής κ.λπ.). Το κρίσιµο στην περίπτωση της χρήσης
µουσικής δεν είναι άλλο από τη συμμόρφωση των καταστημάτων ως προς την ορθή
χρήση  της  µουσικής.  Η  ύπαρξη  της  άδειας,  όπως  προέκυψε,  δεν  είναι  αυτή  που
τελικώς  αποτρέπει  την  παράβαση  των  κανόνων  χρήσης  µουσικής  αλλά  ο  ορθός
έλεγχος της εφαρµογής τους. (Αιτιολογική έκθεση Ν.4442/16)

Στην  περίπτωση  που  ο  ενδιαφερόμενος επιθυμεί  χρήση  μουσικής  σε  υπαίθριο
χώρο  θα  διαθέτει  και  θα  διατηρεί  στο  χώρο  του  καταστήματος  τεχνική  έκθεση
αρμόδιου μηχανικού, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και
τη φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η
θέση,  η απόσταση από κατοικίες,  καθώς και  τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας,  που
έχουν  ληφθεί,  με  μεγίστη  Α-ηχοστάθμη  80 db δεν  δημιουργούν  προβλήματα στα
σημεία  προστασίας.  (άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.Δ.  Υ1γ/Γ.Π/οικ.  96967/08.10.2012 (ΦΕΚ
2718/08.10.2012 τεύχος Β')

Σύμφωνα  με  την  αριθμ.  11/2020  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί
“Κανονισμός χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου σε
Κ.Υ.Ε. Δήμου Αγιάς” (ΑΔΑ: ΨΟΚ5Ω6Ι-Η25) η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3
του  Ν.  4442/2016,  από  τα  κατά  νόμο  αρμόδια  όργανα,  κατόπιν  υποβολής  της
σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000000572_N0000016773_S0000101930
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000000572_N0000016773_S0000101930
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000000572_N0000016773_S0000101930
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(για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή
παραβόλου  ή  κάποιου  άλλου  δικαιολογητικού.  (παρ.3  άρθρο  7  KYA  οικ.
16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β')(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.9/5951/24.02.2017)
κατόπιν ελέγχου της Δημοτικής ενημερότητας περί μη οφειλής του ενδιαφερομένου
στο Δήμο Αγιάς. Περαιτέρω πληροφορίες θα μπορεί να αναζητά ο Δήμος από την
αίτηση  της  γνωστοποίησης.  Το  συμβούλιο  κοινότητας  άνω  των  τριακοσίων  (300)
κατοίκων  αποφασίζει  για  την  παράταση  ωραρίου  λειτουργίας  μουσικής,  για
καταστήματα εντός των ορίων της κοινότητας (  περίπτ. ιδ παρ.1 άρθρο 83 Ν.3852/2010
όπως  συμπληρώθηκε  με  την   παρ.  7  του   άρθρου  5  του  Ν.4623/19  )  ενώ  για  τα
καταστήματα  που  βρίσκονται  εντός  των  κοινοτήτων  με  πληθυσμό  κάτω  των  300
κατοίκων αποφασίζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων
εκδίδεται,  κατόπιν εξουσιοδότησης αυτών,  απόφαση δημάρχου για την παράταση
ωραρίου του για κάθε ΚΥΕ η οποία ισχύει για το τρέχον έτος έκδοσής αυτής της.  Για
την ανάκληση της άδειας μουσικής, σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα ανήκει στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε. Ο Δήμος
έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίσει για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και του
Δήµου  γενικότερα.  Ταυτόχρονα  ο  Δήμος  προς  εξυπηρέτηση  των  λειτουργικών
αναγκών των καταστημάτων – επιχειρήσεων και  της δραστηριότητας αυτών,  κατ’
εφαρμογή  της  ανωτέρω  Αστυνομικής  Διάταξης  και  λαμβάνοντας  υπόψη  και  τα
πραγματικά  δεδομένα  της  περιοχής,  αλλά  και  την  αρμονική  συμβίωση  των
επιχειρηματιών και των κατοίκων της πόλης, ορίζεται για τη χειμερινή περίοδο μέχρι
την 22:00μμ και για τη θερινή περίοδο μέχρι την 23:00μμ,  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  03:00πμ  ώρα  για  καταστήματα
που  
λειτουργούν  σε  κλειστό  χώρο  και  μέχρι  την 02:00πμ  ώρα  για  καταστήματα  που

λειτουργούν  σε  ανοικτό  χώρο.  Εξαιρετικά  λόγω  εθιμικού  δικαίου  στις  τοπικές,
θρησκευτικές  και  εθνικές  εορτές  καθώς  στις  εκδηλώσεις  τοπικών  πολιτιστικών
φορέων  και  όσων  κατέχουν  προσωρινή  άδεια  κατάληψης  χώρων  για  εκδηλώσεις
προσωρινού χαρακτήρα  επιτρέπεται: α) η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων
πέραν των εγχόρδων, β) η ηχοστάθμη να μην υπερβαίνει τα 100 db, γ) το ωράριο
λειτουργίας να ισχύει μέχρι την 03:00πμ Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση
ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και : 
 την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 
 το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 
 το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.
 Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230/07.12.2016 τεύχος Α'): Νέο θεσμικό πλαίσιο για την

άσκηση  οικονομικής  δραστηριότητας  και  άλλες  διατάξεις."  και  συγκεκριμένα  το
άρθρο 29 (Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής  και  χρήση μουσικών
οργάνων)   :

 την  παρ.  3  του  άρθρου  7  της  KYA  οικ.  16228/17.05.2017  (ΦΕΚ
1723/18.05.2017  τεύχος  Β')(ΥΠ.ΕΣ.  εγκύκλιο  9/5951/24-02-2017  του  Υπουργείου
Οικονομίας  και  Ανάπτυξης,  της  Γενικής  Γραμματείας  Βιομηχανίας,  της  Γενικής
Δ/νσης  Εφαρμογής  Κανονισμών,  
Υποδομών  και  Ελέγχου,  της  Δ/νσης  Αδειοδότησης  Επιχειρήσεων  και
Επιχειρηματικών   Παρκών   με  θέμα  εφαρμογή  Ν.  4442/2016  (ΦΕΚ  Α΄230)  -

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-9595124-02-2017/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CF%81%CE%B3/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CF%81%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-5-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-5-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-83-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84/
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Κεφάλαιο  Ζ΄  «Απλούστευση  πλαισίου  Λειτουργίας  Καταστημάτων  Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο

 την  υπ΄αριθμ.  11/2020  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί
“Κανονισμός χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου σε
Κ.Υ.Ε. Δήμου Αγιάς” (ΑΔΑ: ΨΟΚ5Ω6Ι-Η25)

προτείνεται:  
Τα χρονικά όρια χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2020 των ΚΥΕ

που έχουν την έδρα τους στις κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων του
Δήμου  Αγιάς  ,  ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ-ΕΛΑΦΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ-ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ-
ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΚΑΣΤΡΙΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ-  ΣΚΛΗΘΡΟΥ  -
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, και διαθέτουν γνωστοποίηση χρήσης μουσικής,  σύμφωνα με την
αριθμ.11/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  “Κανονισμός χρήσης μουσικής
και  μουσικών  οργάνων και  παράταση του ωραρίου σε  Κ.Υ.Ε.  Δήμου Αγιάς”,  να
παρατείνονται μέχρι την 03:00πμ ώρα για καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό
χώρο και μέχρι την 02:00πμ ώρα για καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο
(αστυνομική  διάταξη  3/1996. Εξαιρετικά  λόγω  εθιμικού  δικαίου  στις  τοπικές,
θρησκευτικές  και  εθνικές  εορτές  καθώς  στις  εκδηλώσεις  τοπικών  πολιτιστικών
φορέων  και  όσων  κατέχουν  προσωρινή  άδεια  κατάληψης  χώρων  για  εκδηλώσεις
προσωρινού χαρακτήρα  επιτρέπεται: α) η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων
πέραν των εγχόρδων, β) η ηχοστάθμη να μην υπερβαίνει τα 100 db, γ) το ωράριο
λειτουργίας να ισχύει μέχρι την 03:00πμ Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση
ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσετε  σχετικά. 
H Επιτροπή  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση  των  Μελών  της  και  ανταλλαγή

απόψεων, 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά, τα χρονικά όρια χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το
έτος 2020 των ΚΥΕ που έχουν την έδρα τους στις κοινότητες με πληθυσμό κάτω των
300  κατοίκων  του  Δήμου  Αγιάς  ,  ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ-ΕΛΑΦΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ-
ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ-ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΚΑΣΤΡΙΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ-  ΣΚΛΗΘΡΟΥ
- ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, και διαθέτουν γνωστοποίηση χρήσης μουσικής, σύμφωνα με την
αριθμ.11/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  “Κανονισμός χρήσης μουσικής
και  μουσικών  οργάνων και  παράταση του ωραρίου σε  Κ.Υ.Ε.  Δήμου Αγιάς”,  να
παρατείνονται μέχρι την 03:00πμ ώρα για καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό
χώρο και μέχρι την 02:00πμ ώρα για καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο
(αστυνομική  διάταξη  3/1996. Εξαιρετικά  λόγω  εθιμικού  δικαίου  στις  τοπικές,
θρησκευτικές  και  εθνικές  εορτές  καθώς  στις  εκδηλώσεις  τοπικών  πολιτιστικών
φορέων  και  όσων  κατέχουν  προσωρινή  άδεια  κατάληψης  χώρων  για  εκδηλώσεις
προσωρινού χαρακτήρα  επιτρέπεται: α) η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων
πέραν των εγχόρδων, β) η ηχοστάθμη να μην υπερβαίνει τα 100 db, γ) το ωράριο
λειτουργίας να ισχύει μέχρι την 03:00πμ Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση
ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2020 και εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  υπογράφηκε  από  τα  παρόντα  Μέλη  της
Επιτροπής

O Πρόεδρος της Επιτροπής Τα παρόντα Μέλη της Επιτροπής
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