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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 161/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11ης/ 30-7-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 7ο: Κανονισμός  για  την  άδεια  χρήσης  μουσικών  οργάνων  σε 
καταστήματα  υγειονομικού ενδιαφέροντος - παράταση ωραρίου 
χρήσης μουσικών οργάνων.

Στην Αγιά σήμερα 30/7/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μμ. στην αίθουσα 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11041/25-7-2012 έγγραφη 
πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεόδωρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους 
Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και 
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης και απόντος του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος κ. 
Αθανάσιος Τριανταφύλλου διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Τριανταφύλλου Αθανάσιος Αντιπρόεδρος
2. Γιάνναρος Γεώργιος 3. Γιαννουλέα Χριστίνα
4. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 5. Καψάλης Βασίλειος
6. Λέτσιος Βασίλειος 7. Μαρούδας Ρίζος
8. Μαυρογιάννης Αντώνιος 9. Μπελιάς Αντώνιος
10. Ξαφάρας Χρήστος 11. Πατσάς Κυριάκος
12. Σιμούλης Θωμάς 13. Σμυρλής Βασίλειος
14. Στάθης Νικόλαος 15. Συρακούλης Γεώργιος
16. Τσιτσές Δημήτριος

Απόντες
17. Σουλιώτης Θεόδωρος 18. Αργυρούλης Ιωάννης
19. Αργύρης Νικόλαος 20. Βαλάρης Γεώργιος
21. Βατζιάς Αντίγονος 22. Βόγιας Δημήτριος
23. Καλαγιάς Γρηγόριος 24. Κουτσαντάς Βασίλειος
25. Μπάτσικας Βασίλειος 26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και 
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:  

Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 2. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
3. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 4. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
5. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)

Απόντες
6. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής) 7. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
8. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 9. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
10. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου) 11. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
12. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) 13. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
14. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας) 15. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
16. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής) 17. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
18. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) 19. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας) 21. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
22. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και  παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ.  Γκουντάρας 
Αντώνης,  καθώς  επίσης  και  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  Σπανός  Ιωάννης  και 
Παπακώστας Δημήτριος.

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα 
για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 
του Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο: «Διευθέτηση χειμαρρωδών  
ρεμάτων Μελιβοίας του Δ. Αγιάς». (Εισήγηση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας  
και Δασών).

Θέμα 2ο ΕΗΔ: Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 170903/792/13-07-2012 απόφασης του  
Ειδικού  Γραμματέα  Δασών  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Εφαρμογής  του  Προγράμματος  
«ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» με θέμα: Προέγκριση δημοπράτησης  
της Πράξης με τίτλο «Έργα αποκατάστασης και προστασίας του Καμένου Δημοτικού  
Δάσους Μελιβοίας του Δ. Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου.  
(Εισήγηση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών).

Θέμα 3ο ΕΗΔ: Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 9518/28-06-2012 απόφασης του Ειδικού  
Γραμματέα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ.  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013», με θέμα: Προέγκριση δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο  
«Άρδευση  αναδασμού  Τ.Κ.  Ομολίου  του  Δ.  Αγιάς» και  καθορισμός  του  τρόπου  
δημοπράτησης  του  έργου.  (Εισήγηση:  Γραφείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  Αλιείας  και  
Δασών).

Πριν  τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  συνεδρίασης  προσήλθε  και  ανέλαβε  τα 
καθήκοντά του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σουλιώτης Θεόδωρος.

Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε ο κ. Μαρούδας Ρίζος.
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Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο κ. 
Βασίλειο  Λέτσιο,  που  εισηγούμενος  το  7ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  έθεσε 
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Θέμα 7ο: Κανονισμός  για  την  άδεια  χρήσης  μουσικών  οργάνων  σε 
καταστήματα  υγειονομικού ενδιαφέροντος - παράταση ωραρίου 
χρήσης μουσικών οργάνων.

Με την υπ’ αριθμ.28/2012 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Αγιάς συντάχθηκε και κατατίθεται για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο 
Κανονισμού  με  τίτλο:  «Άδεια  χρήσης  μουσικών  οργάνων  σε  καταστήματα  
υγειονομικού ενδιαφέροντος - παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων», το  
οποίο σας έχει επιδοθεί με την ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά:
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
˗ την υπ’ αριθμ.28/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
˗ τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1β περ. v του Ν. 3852/2010 και
˗ τις διατάξεις του άρθρου 79 και 80 του Ν. 3463/2006 

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει  τον  Κανονισμό  με  τίτλο:  «Άδεια  χρήσης  μουσικών  οργάνων  σε 
καταστήματα   υγειονομικού  ενδιαφέροντος  -  παράταση  ωραρίου  χρήσης 
μουσικών οργάνων» ως εξής:
1. Για  την  χορήγηση  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  απαιτείται  αίτηση  – 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία θα επισυνάπτεται και δήλωση 
υπογεγραμμένη από μηχανικό για την σχεδιαζόμενη ηχομόνωση, θέση και την 
ισχύ των ηχείων και εφόσον γίνεται χρήση μουσικής στον εξωτερικό χώρο του 
καταστήματος θα συνοδεύεται  με κάτοψη με την θέση και την κατεύθυνση των 
ηχείων.  Η  άδεια  εκδίδεται  για  αόριστο  χρονικό  διάστημα  εκτός  αν  ο 
ενδιαφερόμενος  δηλώσει  ότι  επιθυμεί  την έκδοσή της  για διάστημα ορισμένο. 
Ανανέωση της άδειας μουσικών οργάνων σε περίπτωση που αυτή εκδόθηκε για 
περιορισμένη χρονική διάρκεια ζητείται από τον οικείο δήμο ένα μήνα πριν από 
την λήξη της. Μέχρι την έκδοση ή μη  της πράξεως ανανέωσης η χρήση των 
μουσικών οργάνων τεκμαίρετε ότι είναι νόμιμη. Η άδεια αυτή χορηγείται από το 
Δήμο,  κατόπιν  θετικής  γνωμοδότησης  της  Διεύθυνσης  Δημόσιας  Υγείας  και 
Κοινωνικής Μέριμνας ότι πληρούνται οι ανωτέρω όροι της ΥΔ 3010/1985 και 
μπορεί  να  παραταθεί  ύστερα  από  αίτηση  των  ενδιαφερομένων  στην  αρμόδια 
αρχή.

2. 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  καταστήματα  που 
λειτουργούν  σε  κλειστό  χώρο  και  μέχρι  την  02:00  ώρα  για  καταστήματα  που 
λειτουργούν σε ανοικτό χώρο.
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Εξαιρετικά λόγω εθιμικού δικαίου στις τοπικές, θρησκευτικές και εθνικές εορτές 
καθώς στις εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων 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 04:00 
Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των 

περιοίκων.

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 μουσικής-
μουσικών  οργάνων,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  7617/14-3-1996  εγκύκλιο  του 
ΥΠΕΣΔΔΑ.

Οι διατάξεις της παρούσας κανονιστικής απόφασης ισχύουν για τα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 Κ.Δ.Κ. για όλες της  Δημοτικές Ενότητες 
του Δήμου Αγιάς. 

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.
14. Την  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220  (ΦΕΚ.  2496/4-11-2011  «απλούστευση  έκδοσης 

αδειών Κ.Υ.Ε.» .
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Η παρούσα απόφαση:
1. Να δημοσιευθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.3463/2010, κατά 

το πλήρες κείμενό της, στο Δημαρχείο Αγιάς και στα δημοτικά καταστήματα των 
Δημοτικών Ενοτήτων, όπου και θα παραμένει  συνεχώς εκτεθειμένη.  Περίληψή 
της να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

2. Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και του προγράμματος «Δι@ύγεια».
3. Να κοινοποιηθεί στην αρμόδια για την έκδοση των σχετικών αδειών υπηρεσία 

του Δήμου, η οποία μετά τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητάς της θα πρέπει να 
την  αποστείλει  άμεσα  στο  Αστυνομικό  Τμήμα  Αγιάς  και  στη  Διεύθυνση 
Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και γενικά να λάβει όλα τα απαιτούμενα 
μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίησή της.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 161/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-ΚΔΛ


