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 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2015 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  116/2015                                          ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 38/2015 ΠΕΡΙ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ». 
Σήμερα  Τετάρτη 29 Απριλίου  2015 και ώρα 19.00΄ μμ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου 
Σκύδρας, συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με 
αριθ.πρωτ:  6431/23-4-2015 του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  που είχε δημοσιευθεί 
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με 
αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στη Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) , για να συζητήσει και να πάρει απόφαση 
στα παραπάνω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 
δημοτικών συμβούλων  ήταν: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1.  ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
2.  ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
3.  ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΜΑΡΙΑ 
4.  ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5.  ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
6.  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7.  ΓΕΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
8.  ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
9.ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
10.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
11.ΜΕΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
12.ΛΑΟΥΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
13.ΜΗΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
14.ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
15. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
16.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
17.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
18.ΚΟΥΡΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
19.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ 
20.ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
21. ΚΡΗΤΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
22.ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  
23.ΚΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πρόεδρος Δ.Κ. 
Σκύδρας 
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πρόεδρος 
Τ.Κ.ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 
3. ΒΟΛΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Πρόεδρος Τ.Κ.ΠΕΤΡΙΑΣ 
4.ΤΟΝΑΡΕΖΟΣ ΘΩΜΑΣ Πρόεδρος Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 
5. ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος Τ.Κ. 
ΑΡΣΕΝΙΟΥ 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  
3.ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4.ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ) ΔΙΑΜΑΝΤΩ 
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Κολοβού Νικολίτσα, τακτική υπάλληλος του Δήμου, για 
την τήρηση των πρακτικών. 
 



Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Δήμαρχος Ιγνατιάδου Αικατερίνη.  
Για το παραπάνω  5ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης   ο πρόεδρος   είπε ότι: Σύμφωνα με το 
άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό 
συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ..  
Επίσης η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σκύδρας γνωμοδότησε θετικά με την 
αριθ. 1/2015 απόφαση της για τον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2β του Ν.3852/2010. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 38/2015 απόφασή της εισηγήθηκε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο τον  «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΣΚΥΔΡΑΣ»  προς έγκριση. 
 
Κατόπιν τούτων, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε  
 
 το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 

 την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 

 την παρ. 2β του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 

 την υπ’ αριθ. 38/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σκύδρας 

 την υπ’αριθ. 1/2015 απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σκύδρας 

 είδε την εισήγηση του υπάλληλου του Δήμου Πορτοκαλίδη Δημητρίου και  τις σχετικές 

διατάξεις του Νόμου όπως αναλύονται παρακάτω 

Ισχύουσα νομοθεσία αποφάσεις και διατάξεις. 

 Η παρούσα κανονιστική Απόφαση μετά την εισήγησή σας στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο θα αφορά τους όρους 

       και τις προϋποθέσεις ως προς την έκδοση των αδειών μουσικής και μουσικών 
οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πλην των Κέντρων 
Διασκέδασης έλαβε υπόψη της και βασίστηκε στις παρακάτω διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα στις εξής. 

 1. Τα άρθρα 75 παρ. 2 περ. 13,14,15,16& 18- 76 παρ.1- 79 & 80 παρ.3,4,5,6,7 & 8 του 
Ν.3463/2006 « Νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» 

 2. Τα άρθρα 1,3,14,18 παρ.1β,32,55,63 παρ. 1 &2 & 66 του Ν.2121/93 
« Περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας » 

 3. Το άρθρο 22 του Ν.3563/07 & άρθρο 6 & 21 του Ν.2690/99 
 4.Το Π.Δ 180/79 « περί όρων λειτουργίας καταστημάτων οινοπνευματωδών ποτών 

& κέντρων διασκέδασης » όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π. Δ 
231/89,457/1990,282/1998,257/2001,264/2003. 

 5.Την με αριθμό 57904/2007 Ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ –«Εφαρμογή 
νομοθεσίας σχετικά με την χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων» 

 6.Την με αριθμό 10551/2007 Κ.Υ.Α ΦΕΚ:246/26-2-2007τ.β΄ «Απλούστευση 
διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού 
ενδιαφέροντος καθώς και καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος επί 
θαλασσοπλοούντων πλοίων ». 

 7.Τίς με αριθμό 7617/1996, 60153/1996 & 51/2006 Εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΑΑ. 
 8.Τίς με αριθμό Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/8-10-2012 Φ.Ε.Κ:2718τ.β΄ & Α5/3010/1985 

Υγειονομικές Διατάξεις. 
 9.Την με αριθμό 3/1996 ΦΕΚ: 15/96 Αστυνομική Διάταξη. « Μέτρα για την 

τήρηση της κοινής ησυχίας» 
 10.Την με αριθμό 501/2000 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους. 
 11. Την με αριθμό 2 εγκύκλιο ( Υ1γ/Γ.Π/οικ/4476/14-1-2013) του Υπουργείου 

Υγείας. Παρέχονται οδηγίες για την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π 
οικ.96967ΦΕΚ:2718/ τ.β/8-10-2012 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις 



λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις». 
 12.Την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/212210 ΚΥΑ.ΦΕΚ:2496/4-11-2011 

«Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Θεάτρου και Κινηματογράφου». 

 13. (ΥΠ.ΕΣ. 36875/26.09.2013) (ΥΠ.ΕΣ. 19819/27.05.2014) & (ΥΠ.ΕΣ. 19819/27.05.2014). 
 14. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Α1β/8577/83  

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 
                                

Α   Π   Ο   Φ   Α    Σ    Ι    Ζ    Ε    Ι       Ο   Μ   Ο   Φ   Ω   Ν   Α 
               
                                          
  Εγκρίνει τον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ», ο 
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και έχει ως εξής: 
                    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 
 
 Άρθρο 1 
1.Ο Δήμος Σκύδρας σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 περιπτώσεις 13,16 & 18 του 
Ν.3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» έχει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα Περ.13. Η χορήγηση ,ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, 
λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας 
και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τους 
αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και ό έλεγχος της τήρησης 
αυτών. Περ.16. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και Λειτουργίας 
μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία καθώς και έλεγχος της τήρησης των σχετικών διατάξεών της. Περ. 18. Η 
Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και ό έλεγχος της 
τήρησης των σχετικών διατάξεων. 
2. Σύμφωνα επίσης με τα άρθρα 73& 83 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης » Η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου 
είναι αποφασιστικά και αρμόδια εισηγητικά όργανα άσκησης ειδικότερα και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 83 του ιδίου Νόμου (παρ.1περ.ιιι) για την χορήγηση ή 
ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. 
 
Άρθρο 2 
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας μουσικής - μουσικών οργάνων. 
1.Απαραίτηση προϋπόθεση για να χορηγηθεί άδεια μουσικής σε κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι το κατάστημα να λειτουργεί νόμιμα. 
2.Η άδεια μουσικής μπορεί να χορηγηθεί : 
α) είτε με την υποβολή των δικαιολογητικών για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας του καταστήματος φυσικά μετά την προέγκριση 
β) είτε οποτεδήποτε μετά την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος. 
Άρθρο 3 
Δημοτική –Διοικητική Άδεια λειτουργίας μουσικής. 
1.Κάθε επιχειρηματίας που έχει ( φυσικό ή νομικό πρόσωπο ) την ευθύνη και την 
εκμετάλλευση και την λειτουργία ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 
που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου και χρησιμοποιεί ή προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει δημόσια μουσικά έργα είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει σχετική 
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση 
άδειας μουσικής ή μουσικών οργάνων. 
2.Η εν λόγω άδεια μουσικής ή μουσικών οργάνων που εκδίδει και χορηγεί ο Δήμος Σκύδρας 
μέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή της Δημοτικής κοινότητας, 
αποτελεί Δημοτική Διοικητική Πράξη της Διοίκησης του Δήμου, σε εφαρμογή της 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000019011_S0000104115
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000112255
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000112255


αρμοδιότητας του άρθρου 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010. 
3. Όλες οι Δημοτικές Διοικητικές άδειες μουσικής – μουσικών οργάνων που θα 
εκδίδονται από τον Δήμο στους επιχειρηματίες θα είναι σύμφωνα με την παρούσα 
Τοπική Κανονιστική Απόφαση. 
Άρθρο 4 
Τρόποι και μέσα χρήσης –εκτέλεσης της μουσικής. 
1.Ανεξάρτητα από τον τρόπο τη μορφή και τα μέσα της Δημόσιας χρήσης- 
εκτέλεσης -παρουσίασης των μουσικών έργων και της μουσικής (ελληνικής ή 
ξένης) γενικότερα προς το κοινό των καταστημάτων και των επιχειρήσεων 
αρμοδιότητας του Δήμου ,σε κάθε περίπτωση απαιτείται, πριν την έναρξη της 
χρήσης-εκτέλεσης της μουσικής , γραπτή άδεια από τον οργανισμό συλλογικής 
Διαχείρισης των Πνευματικών Δημιουργών προκειμένου η Αρμόδια Επιτροπή του 
Δήμου χορηγήσει την άδεια. 
2.Η χρήση-εκτέλεση-παρουσίαση-εκμετάλλευση των μουσικών έργων, στους 
προαναφερόμενους χώρους γίνεται συνήθως 
α) είτε με μηχανικά μέσα όπως ενδεικτικά π.χ. υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας και 
ήχου, με μαγνητόφωνο, κασετόφωνο, στερεοφωνικό συγκρότημα, πικ-άπ, σιντιέρα 
με ηχεία ή χωρίς αυτά κ.λπ) 
β)είτε ραδιοτηλεοπτικά, δορυφορικά, καλωδιακά, ενσύρματα ή ασύρματα και λοιπά 
τεχνολογικά ή νέα μέσα. 
γ)είτε με ζωντανή μουσική εκτέλεση και μουσικά όργανα ( όπως π.χ. μουσικά 
όργανα – κιθάρες – πιάνο – μπουζούκι κ.λ.π όργανα -,τραγουδιστές- ερμηνευτές, 
εκτελεστές κ.λ.π) 
δ) είτε με ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα η οπτικοακουστικά μέσα ή δια μέσω του 
διαδικτύου ή με οποιοδήποτε εκ των λοιπών τρόπων ή μέσω και των πολυμέσων 
της σύγχρονης τεχνολογίας.  
Άρθρο 5 
Αρμόδιο όργανο έκδοσης της Δημοτικής άδειας λειτουργίας μουσικής. 
1. Ο Δήμος Σκύδρας εκδίδει και χορηγεί την διοικητική άδεια λειτουργίας μουσικής, 
ύστερα από την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται 
με τα νόμιμα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 80 παρ. 4 Ν.3463/2006 και τις αντίστοιχες εγκυκλίους των αρμοδίων Υπουργείων 
και φορέων. 
2. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση της χορήγησης από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων  & 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς, είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του 
Ν.3852/2010 η Δημοτική Κοινότητα, όταν σ΄ ένα οποιοδήποτε κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ή επιχείρησης αρμοδιότητας του Δήμου λειτουργεί ή γίνεται εκμετάλλευση 
των μουσικών έργων, της μουσικής( Ελληνικής ή ξένης) δημόσια προς το κοινό, για την 
ψυχαγωγία των θαμώνων ή και την διασκέδαση των πελατών αυτού ,ανάλογα με το είδος 
και την μορφή του καταστήματος. 
3. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει δημόσια χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση, 
αναπαραγωγή του ήχου και εν γένει λειτουργίας μουσικής εντός του καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος ο επιχειρηματίας και κατά νόμο υπεύθυνος της 
λειτουργίας αυτού είναι υποχρεωμένος να έχει εφοδιαστεί και με Δημοτική άδεια 
μουσικής-μουσικών οργάνων και μάλιστα πριν την έναρξη της χρήσης εκτέλεσης 
και της λειτουργίας της μουσικής εντός αυτών, διαφορετικά η άνευ άδειας 
λειτουργίας της μουσικής είναι μη σύννομη στους χώρους ευθύνης, δραστηριότητας 
και λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω. 
Άρθρο 6 
Προϋποθέσεις έκδοσης –χορήγησης Δημοτικής άδειας μουσικής. 
Η Δημοτική - Διοικητική άδεια λειτουργίας μουσικής χορηγείται σε κάθε υπόχρεο 
χρήστη μουσικής και συγκεκριμένα σε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία σύμφωνα με 
τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 
 
 



 
1.Μετά από αίτηση –υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου – 
επιχειρηματία χρήστη της μουσικής με τα απαιτούμενα κάθε φορά δικαιολογητικά. 
2.Με τη Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Υγείας και κοινωνικής 
Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. 
3.Με Απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας του Δήμου ,όπου λειτουργεί το κατάστημα ή η επιχείρηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 83 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ. 4 του 
Ν.3463/2006. 
4.Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σύμφωνα με το 
άρθρο 73 παρ.ια περ.ΙΙΙ του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 
του Ν.3463/06. 
5.Τέλος Διοικητική πράξη του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου με την 
οποία χορηγείται η εγκριθείσα από το Συμβούλιο άδεια.  
6. Δεν τίθεται ζήτημα χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία γίνεται χρήση τηλεοπτικών καναλιών, Η/Υ ή 
laptop για μετάδοση μουσικής. (ΥΠ.ΕΣ. 36875/26.09.2013) (ΥΠ.ΕΣ. 19819/27.05.2014) 
Από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι άδεια χρήσης μουσικών οργάνων δεν απαιτείται 
για μετάδοση μουσικής από ραδιόφωνο ή τηλεόραση, είτε από συσκευές είτε 
διαδικτυακό είτε καθοιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. μέσω κινητών τηλεφώνων). (ΥΠ.ΕΣ. 
19819/27.05.2014) 
Άρθρο 7 
Χρόνος διάρκειας και ωράριο λειτουργίας της άδειας μουσικής – Παράταση ωραρίου 
μουσικής  
1. Η διάρκεια της ισχύος της άδειας μουσικής ή μουσικών οργάνων δεν καθορίζονται 
από το νόμο αλλά σύμφωνα με την παρ,2 του άρθρου 3 της 3/96 Αστυνομικής 
Διάταξης, την καθορίζει ο οικείος Δήμος, δύναται όμως σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 5 της ΚΥΑ 10551/2007 , ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει άδεια χρήσης 
μουσικής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος μέχρι και αόριστα. 
2. Το ωράριο λειτουργίας μουσικής –μουσικών οργάνων στα πλαίσια των 
επιτρεπόμενων ωρών σύμφωνα με την παραπάνω Αστυνομική Διάταξη είναι για 
μεν την χειμερινή περίοδο δηλαδή από 1ης Οκτωβρίου έως 31ης Μαρτίου μέχρι 
22.00 ώρα , για δε την θερινή περίοδο δηλαδή από 1ης Απριλίου μέχρι την 30η 
Σεπτεμβρίου την λειτουργία μέχρι 23.00 ώρα , με παύση των μέσων μετάδοσης η 
αναμετάδοσης της μουσικής από την 15.00 έως την 17.00 ώρα. 
Σε εφαρμογή της ίδιας Αστυνομικής Διάταξης επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου 
λειτουργίας μουσικής για καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι 03.00 ώρα. 
Προτείνουμε για όλα τα καταστήματα από Δευτέρα έως Πέμπτη το ωράριο να είναι μέχρι 
02.00, για την Παρασκευή και Σάββατο παραμονές αργιών τις 
επίσημες αργίες, τοπικές θρησκευτικές και εθνικές εορτές μέχρι 03.00 την Κυριακή 
μέχρι 02.00.  
Η έννοια του ανώτατου επιτρεπτού θορύβου λειτουργίας εντός της αίθουσας 
θα είναι τα 80 db. 
∆εν θεωρούνται Κέντρα διασκεδάσεως τα καταστήματα των άρθρων 37, 38 και 39,  στα 
οποία, κατόπιν άδειας της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές Αστυνομικές ∆ιατάξεις,  
Γίνεται χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί,  
κιθάρα, κ.τ.όμ.), χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα ή στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής 
ισχύος , ανάλογης με  το χώρο , για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας στο 
κατάστημα.  
Η άδεια μουσικής-μουσικών οργάνων δεν θα είναι σε ισχύ το χρονικό 
διάστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων για όλα τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 
Επίσης για τις τοπικές Θρησκευτικές εορτές ,μετά από Απόφαση του Τοπικού  Συμβουλίου 
κάθε περιοχής, να εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τις ημέρες και την 
διάρκεια της μουσικής - μουσικών οργάνων καταθέτοντας ο ενδιαφερόμενος τα  
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προβλεπόμενα από νόμο δικαιολογητικά  πριν την έναρξη των εορτών ( πανηγύρια- τοπικές 
εκδηλώσεις κ.λ.π) ώστε να υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης της άδειας από πλευράς της 
αρμόδιας επιτροπής. 
 Επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής για τα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του Δ.Κ.Κ. που λειτουργούν σε όλες τις 
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σκύδρας,, πέραν των νομίμων επιτρεπτών 
ωραρίων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που 
καθορίζονται πιο κάτω και υπό την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή της 
Δημοτικής Κοινότητας που διαχειρίστηκε και έλεγξε, πέραν των δικαιολογητικών και τις 
πραγματικές συνθήκες του χώρου 
όπου λειτουργεί το κατάστημα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στους περιοίκους. 
3) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παράταση του ωραρίου λειτουργίας 
μουσικής είναι  
α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υπευθύνου καταστήματος  «περί λήψεως των 
κατάλληλων μέτρων ηχομόνωσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς», 
β) Ετήσιο Παράβολο 75,00 €, 
γ) Δημοτική ενημερότητα οφειλών του άρθρου 285 του Ν.3463/2006. 
4) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου τοπικής 
Κοινότητας) ή η Δημοτική Κοινότητα, μετά την υποβολή του αιτήματος από τον 
ενδιαφερόμενο για παράταση του ωραρίου, εξετάζει σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 7617/14–
3–1996 Δ/γή του ΥΠΕΣΔΔΑ, τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και 
λειτουργεί το κατάστημα του αιτούντος (π.χ. εντός αμιγούς οικιστικής ή μη περιοχής, πυκνό-
κατοικημένης ή μη, απομονωμένο ή μη κ.λ.π.), το είδος και την μορφή λειτουργίας του 
καταστήματος (π.χ. κλειστό ή ανοιχτό, με ή χωρίς ηχεία, με μηχανικά μέσα και μουσικά 
όργανα με ηχεία κ.λπ.), όπως και το αν και κατά πόσο ο υπεύθυνος αυτού έχει δώσει στο 
παρελθόν με την επιχειρηματική συμπεριφορά 
και λειτουργική του δράση, δικαιώματα διαμαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων, 
μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας, κ.λ.π. 
5) Σε κάθε περίπτωση που χορηγήθηκε παράταση του ωραρίου και ο επιχειρηματίας του εν 
λόγω καταστήματος - επιχείρησης δεν συμμορφώνεται στους όρους της αδείας αυτής και 
ενοχλεί συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση τους περιοίκους και ο Δήμος δεχθεί 
διαμαρτυρίες των πολιτών και των περιοίκων αυτού και με την εν γένει δραστηριότητα και 
λειτουργία αλλά και με την χρήση της μουσικής, κατά τρόπο που διαταράσσει την κοινή  
ησυχία, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου επιλαμβάνεται του προβλήματος και 
ανακαλεί αυτοδίκαια με νέα απόφαση 
της, την σχετική άδεια περί παράτασης του ωραρίου του εν λόγω καταστήματος - 
επιχείρησης. 
6) Ο σεβασμός της κοινής ησυχίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών και ειδικότερα των 
περιοίκων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των σχετικών επιχειρήσεων, 
αποτελεί ουσιώδη και πρωταρχικό δικαίωμα των πολιτών αλλά και υποχρέωση όλων που, ο  
Δήμος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίζει για την εύρυθμη λειτουργία της πόλεως και 
του Δήμου γενικότερα. 
΄Αρθρο 8 
Δικαιολογητικά για την έκδοση Δημοτικής-Διοικητικής άδειας Μουσικής ή μουσικών 
οργάνων. 
1.Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με τα πλήρη στοιχεία αυτού 
και στην οποία θα αναγράφει αναλυτικά τους τρόπους, τις μορφές και τα μέσα 
χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της μουσικής στο κατάστημά του (μηχανικά 
μέσα ή ζωντανή μουσική) καθώς και την χρονική διάρκεια που ζητά από τον Δήμο. 
2.Γραπτή άδεια ή βεβαίωση της Δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής που 
χορηγούνται από τον οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης των πνευματικών 
δημιουργών. 
3.Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιεί μουσικά έργα εκπροσωπούμενα από ΟΣΔ 
, προκειμένου να αποφευχθεί η δυνατότητα κατάχρησης και παραβίασης του 
Ν.2121/93 ,υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με το εξής περιεχόμενο.  



 
Η μουσικήπου χρησιμοποιώ στο κατάστημά μου ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε 
δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του 
περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα 
στην ΑΕΠΙ & ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ. 
Είμαι επίσης ενήμερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική 
εγκατάσταση συνιστά δημόσια εκτέλεση προστατευόμενων έργων, για την οποία 
οφείλονται δικαιώματα στους σχετικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή 
άλλους δικαιούχους. Αντίγραφο της παρούσας υπεύθυνης δηλώσεώς μου 
εξουσιοδοτείται με την παρούσα δήλωσή μου ο Δήμος να κοινοποιήσει άμεσα στην 
ΑΕΠΙ & ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ. 
4.Για καταστήματα τα οποία βρίσκονται στο ισόγειο της πολυκατοικίας και 
θέλουν να κάνουν χρήση ζωντανής μουσικής θα υποβάλλουν πέραν των 
υπολοίπων δικαιολογητικών υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 θεωρημένες για 
το γνήσιο της υπογραφής των ιδιοκτητών-μισθωτών και εν γένει ενοίκων κατόχων 
τουλάχιστον το 51% και άνω ότι επιτρέπουν την τοποθέτηση ζωντανής ορχήστρας 
με μεγαφωνικές εγκαταστάσεις (δεν προβλεπόταν πριν την νέα υγειονομική 
διάταξη να μπορούν να τοποθετούν ορχήστρα εντός αυτών με μεγαφωνικές 
εγκαταστάσεις και μάλιστα δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκέδασης.) 
5.Σε περίπτωση που ζητηθεί άδεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους θα 
υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι μέσα 
σε ένα μήνα, πριν την λήξη της ήδη προσκομισθείσας στο Δήμο 
άδειας δημόσιας εκτέλεσης του Ο.Σ.Δ, θα προσκομίσει την ανανέωση 
αυτής και για κάθε επόμενο έτος. 
6. Δημοτική ενημερότητα , άρθρο 285 του Ν.3463/2006.(Δεν χορηγείται 
καμία άδεια εάν υπάρχουν οφειλές προς το Δήμο). 
7. Παράβολο από την Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών του Δήμου Σκύδρας 

 Παράβολο 

 Σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 29 Ν.3943/2011  όπου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, 
απαιτείται κατάθεση παραβόλου σε έντυπη μορφή, δύναται να αντικατασταθεί η έντυπη 
μορφή με ηλεκτρονικό παράβολο. Σχετική και η ΠΟΛ 1117/27.05.2013: Όροι και διαδικασία 
είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου και η  ΠΟΛ 
1163/03.07.2013 (ΦΕΚ 1675/08.07.2013 τεύχος Β')), όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 
1150/15.05.2014 (ΦΕΚ 1357/28.05.2014 τεύχος Β’). 
Η υποβολή αιτήματος για την χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή (e-παράβολο), 
κάθε ενδιαφερόμενου (φυσικού ή μη πρόσωπου) μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). (ΚΥΑ ΔΟΛΚΕΠ/ Φ15/19/οικ.14290/04.06.2014 (ΦΕΚ 
1580/16.06.2014 τεύχος Β’) 

8.Σε περίπτωση που επιθυμούν χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις, απαιτείται η τεχνική έκθεση του μηχανικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από την Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012Υγειονομική διάταξη και το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα 
(σε τριπλούν) τα οποία θεωρούνται από την υγειονομική υπηρεσία και επιστρέφονται τα 
δύο θεωρημένα στο Δήμο. Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές θα λαμβάνεται υπόψη πέραν της 
θέσης του καταστήματος (κατοικίες κ.λ.π) και τα προβλεπόμενα για τα υπαίθρια κέντρα 
διασκέδασης, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα 
με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη. 

 

Άδεια λειτουργίας 
μουσικής 

Διάρκειας μέχρι και ένα (1) έτος 75 - 

 Διάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) έτη 150 - 

 Διάρκειας από τρία (3) έτη και άνω 300 - 
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9.Εύλογο είναι ότι για την χορήγηση της αιτούμενης άδειας θα ληφθούν υπόψη 
πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η θέση της επιχείρησης σε σχέση προς 
κατοικίες, παράπονα πολιτών, καθώς και διαπιστώσεις των αρμοδίων αρχών κατά 
την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία. 
10. Η μέγιστη ισχύς Α-ηχοστάθμη κατά την λειτουργία μουσικής-μουσικών οργάνων δεν θα 
υπερβαίνει τα 80db. 
Άρθρο 9 
Περί των αδειών των Κέντρων Διασκέδασης. 
Ειδικά και επιπρόσθετα των αναφερομένων στα κέντρα διασκεδάσεως απορρέει η 
σχετική υποχρέωση των επιχειρηματιών χρηστών μουσικής για άδεια από την 
Υ1γ/γ.Π./96967/8-10-2012 Υγειονομική διάταξη , διότι το κέντρο διασκέδασης 
διαθέτει κυρίως καλλιτεχνικό-μουσικό πρόγραμμα μετά φαγητού ή ποτού και στην 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του, στην οποία συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά εκ 
του νόμου και η άδεια μουσικών οργάνων, και κατά συνέπεια στα κέντρα 
διασκέδασης εκδίδεται από τον οικείο Δήμο μόνο μία και μοναδική άδεια, δηλαδή η άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως με την συνδρομή βεβαίως και των λοιπών 
προϋποθέσεων της Α5/3010/85 Υγειονομικής διάταξης όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίς να απαιτείται και δεύτερη ξεχωριστή άδεια 
μουσικής-μουσικών οργάνων. 
Υποχρεούται δε ο επιχειρηματίας αρχάς κατ΄. έτους να προσκομίσει στην Υπηρεσία 
μας έγγραφη άδεια-βεβαίωση Ο.Σ.Δ των πνευματικών δικαιωμάτων των 
δημιουργών σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υποχρεούται 
στην ανάκληση της κατεχόμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου 
Διασκεδάσεως. 
Για τα υπαίθρια Κέντρα Διασκεδάσεως η απόστασή τους από την πλησιέστερη 
νόμιμη κατοικία ( κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, Ναό ,σχολείο, νοσοκομείο, 
γηροκομείο, σανατόριο, και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία θα 
είναι τουλάχιστον 300 μέτρα τα οποία μέτρα θα βεβαιώνονται από της αρμόδιες 
υπηρεσίες της Πολεοδομίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου εντός του καταστήματος είναι τα 100db για 
την προστασία της ακοής των θαμώνων. 
Άρθρο 10 
Περί των αδειών μουσικής -μουσικών οργάνων στα «κτήματα». 
1.Σύμφωνα επίσης με την υπ΄ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.128529/24-9-2009 ΦΕΚ:2077 
τ.β΄ όπως τροποποιήθηκε με την Υ1γ/Γ.Π.οικ./96967/2012 Υ.Γ προβλέπεται πλέον 
διαδικασία για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στεγασμένων και 
υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων, ίδια με αυτή που προβλέπεται για τα κέντρα 
διασκεδάσεως και τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
2.Η παραπάνω Υγειονομική Διάταξη ορίζει ότι « Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι 
εκδηλώσεων» είναι οι χώροι στους οποίους κατά την διάρκεια πάσης φύσεως 
εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά τα οποία παρασκευάζονται σε άλλους 
χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (παρασκευαστές 
συσκευαστές-εργαστήρια τροφίμων κ.λ.π) και μεταφέρονται στους 
εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση. 
3. Οι ως άνω χώροι αυτοί αδειοδοτούνται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 
80 του Ν.3463/2006 ως στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι, 
4.Ως χώροι εκδηλώσεων κατά τα ανωτέρω είναι επίσης υποχρεωμένοι εκ του νόμου 
πλέον, να εφοδιάζονται τόσο με άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής Ο.Σ.Δ., όσο 
και με Δημοτική-Διοικητική άδεια λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων από 
τον Δήμο, όπως ακριβώς προβλέπεται και για τα κέντρα διασκεδάσεως και τα λοιπά 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που κάνουν χρήση μουσικής με 
οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. 
 
 



 
5. Ισχύει επίσης γι΄ αυτούς τους χώρους εκδηλώσεων η υπ΄ αριθμό 
Α5/3010/1985ΦΕΚ: 593/2-10-85 ΥΔ «Περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων»__ 
Άρθρο 11 
Στοιχεία και περιεχόμενο αδείας μουσικής. 
1.Η Δημοτική άδεια μουσικής ανάλογα με τον τρόπο, την μορφή ή τα μέσα χρήσης, 
εκτέλεσης και λειτουργίας της μουσικής στο κατάστημα που ο υπεύθυνος αυτού- 
ενδιαφερόμενος- που με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ζήτησε, άλλοτε 
παρέχεται για μουσικά όργανα (όταν έχουμε ζωντανή εκτέλεση με μουσικά όργανα, 
τραγουδιστές κ.λ.π) οπότε και ορίζεται ως άδεια μουσικών οργάνων, και άλλοτε 
παρέχεται για μηχανικά μέσα (όταν χρησιμοποιούνται π. χ στερεοφωνικό 
συγκρότημα, ραδιόφωνα, τηλεόραση, ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα υλικοί φορείς 
ήχου ή εικόνας και ήχου κ.λ.π) οπότε ορίζεται ως άδεια περί χρήσης και λειτουργίας 
μουσικής με μηχανικά ή λοιπά τεχνολογικά μέσα ή παροχής υπηρεσιών μέσω 
διαδικτύου internet. 
2.Άδεια μουσικής που εκδόθηκε και χορηγήθηκε από τον Δήμο Σκύδρας κατά την 
πρώτη περίπτωση και στην διάρκεια ισχύος και λειτουργίας αυτής ,τροποποιήθηκε 
και παραβιάστηκε στη πράξη και στην εφαρμογή της, τότε προκύπτει παραβίαση 
των όρων έκδοσης και λειτουργίας της εν λόγω αδείας μουσικής και η παραβίαση 
αυτή αποτελεί ευθεία παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων έκδοσής της και 
ανακαλείται αυτεπάγγελτα με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
Άρθρο 12 
Περί της ανανεώσεως της άδειας μουσικής. 
Η Δημοτική άδεια για την χρήση της μουσικής ή μουσικών οργάνων ανανεώνεται 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ένα 
μήνα πριν την λήξη της υπάρχουσας εάν είναι για ένα έτος. Διευκρινίζεται ότι για 
την περίπτωση αυτή δεν θέλει ξανά γνωμάτευση από την Δ/νση Υγείας και 
Κοινωνικής μέριμνας Π.Ε Πέλλας. 
Μέχρι να εκδοθεί η σχετική νέα Απόφαση για την ανανέωση η μη αυτής, 
τεκμαίρεται σύμφωνα με το άρθρο 5της ΚΥΑ 10551/07 ότι, η χρήση-εκτέλεση- 
λειτουργία μουσικής είναι νόμιμη. 
Για άδειες που έχουν ισχύ πέραν του έτους είναι σε ισχύ εφόσον αρχές κάθε έτους 
προσκομίσουν στην υπηρεσία μας γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής ή 
βεβαίωση του Ο.Σ.Δ. των πνευματικών δικαιωμάτων των Δημιουργών του 
Ν.2121/93. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η παραπάνω βεβαίωση η άδεια 
ανακαλείται. 
Άρθρο 13 
Περί της ανάκλησης των αδειών. 
1. Η δημοτική άδεια περί λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων σε ένα 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ανακαλείται υποχρεωτικά από την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου , σε κάθε περίπτωση που παραβιασθούν οι 
όροι και προϋποθέσεις έκδοσής της. 
2. Για να είναι σε ισχύ η Δημοτική άδεια λειτουργίας μουσικής, πρέπει 
υποχρεωτικά να συνοδεύεται από την αντίστοιχη ισόχρονη και ταυτόσημη σε 
διάρκεια άδεια δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής ,που χορηγείται από την ΑΕΠΙ, 
διαφορετικά αν ο ενδιαφερόμενος και υπόχρεος του καταστήματος δεν προσκομίσει 
έγκαιρα και πριν την λήξη της την τελευταία, ανακαλείται υποχρεωτικά σύμφωνα με 
την υπ΄ αριθμό 57904/2007 εγκύκλιο Υπουργείο Εσωτερικών. 
3. Προκειμένου περί κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων που λειτουργούν 
κυρίως με καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα ,σε περίπτωση που δεν προσκομίσει 
στον Δήμο( αρμόδιο τμήμα) την βεβαίωση της ΑΕΠΙ ανακαλείται η άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας αυτού. 
4. Για παραβάσεις που διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ 180/79 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα ανακαλείται η άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος από 10 έως 60 ημέρες με Απόφαση του Αρμοδίου 



 
Αντιδημάρχου, εφόσον πρώτα προηγηθεί γραπτή πρόσκληση στον επιχειρηματία να 
εκφράσει γραπτώς τις απόψεις και τυχόν αντιρρήσεις επί των παραβάσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος. 
Άρθρο 14 
Άρθρο 15 
Μεταβατικές διατάξεις. 
Οι Δημοτικές Διοικητικές άδειες Μουσικής- μουσικών οργάνων που έχουν 
χορηγηθεί από τον Δήμο μας και βρίσκονται σε ισχύ θα πρέπει να εναρμονισθούν 
με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας τοπικής κανονιστικής απόφασης. 
Άρθρο 16 
Έναρξη ισχύος. 
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 79 του 

Ν.3463/2006. 

 
      Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό  116/2015. 

     
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                      Ακολουθούν Υπογραφές 
 Ακριβές απόσπασμα. 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 


