
  

 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 19ης/28-08-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 88/2020 

ΘΕΜΑ: 
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών 
Οργάνων για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του 
Δήμου Βελβεντού. 

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 28 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 
13:00, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε 
κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• της παρ. 4 του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006), 
• της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, 
• του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-

2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19,  

• την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2370/27-08-2020 πρόσκληση της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας. 
 Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - 
μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος   
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Γκίκας Ιωάννης   
5 Εμμανουήλ Δημήτριος   
6 Τράντα Ιωάννα   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Κουκόλη Σοφία   
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος   
14 Παπαδημητρίου Ζήνων   
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Μανώλας Αριστείδης   
17 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος   
2 Κουκάλης Ζήνων   
3 Μυλωνά Κατίνα   
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
5 Τζάτσου Βάϊα   
6 Παπανδρίτσα Μαρία   



  

7 Μύρος Δημήτριος   
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου   
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής   
3 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου   
         
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

Πριν από τη συζήτηση του 1ου θέματος,  το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού 
σύμφωνα με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ομόφωνα 
αποφάσισε για το κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω της ανάγκης άμεσης 
ανταπόκρισης και σχεδιασμού περεταίρω ενεργειών στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. 

Η εισήγηση για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία είχε αποσταλεί μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη, ανέφερε τα εξής: 

Ο επανασυσταθείς από 1/9/2019 Δήμος Βελβεντού οφείλει να έχει Κανονισμό 
Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων για τα Καταστήματα Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος της χωρικής του Αρμοδιότητας σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις.  

1. Τα άρθρα 1, 3, 14, 18, 32, 63 και 66 , του Ν. 2121/93 (ΦΕΚ 25 Α/4-3-
1993) 

«Πνευματική ιδιοκτησία/συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα». 
2. Τα άρθρα 6 και 21 του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α/99) «Κύρωση κώδικα 

διοικητικής διαδικασίας». 
3. Tα άρθρα 75, 76, 79 και 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006) 
«Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
4. Τα άρθρα 73 και 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 

5. Το άρθρο 57 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄/24-03-2014) 
6. Τα άρθρα 28, 29, 34 & 35 Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α΄/7-12-2016) 
7. Το Π.∆. 180/79 (ΦΕΚ 46 Α/10-3-79) «Περί των όρων λειτουργίας 

καταστηµάτων πωλήσεως οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης» όπως 
έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µέχρι σήµερα. 

8. Τα άρθρα 7, 14 & 15 της ΚΥΑ οικ.16228/17-05-2017 
9. Η υπ’αρίθµ. 9/5951/24-02-2017 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 
10. Την αριθµ. Α5/3010/1985 Υγειονοµική ∆ιάταξη, όπως τροποποιήθηκε µε 

την αριθµ. Υ2/οικ.15438/10 –10- 2001. 
11. Την αριθµ. 3/1996 (1023/2/37-ια/08-01-1996, ΦΕΚ15 Β/96) ∆ιάταξη του 

Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. 

12. Την Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-06-2017 Υγειονοµική ∆ιάταξη 
13. Την αρ. 501/2000 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους  
14. Τα υπ’ αρίθµ. 36875/2013 & 19819/2014 έγγραφα ΥΠ.ΕΣ. 
15. Την 12/2020 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βελβεντού.  

 
Μετά από αυτά προτείνεται προς έγκριση και ψήφιση από το Σώμα ο 

επισυναπτόμενος Κανονισμός.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, έθεσε τις 

απόψεις και προτάσεις στο συζητούμενο θέμα και μετά από ψηφοφορία  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 



  

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων για τα 
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με το 
συνημμένο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 

 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 88/2020. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 
 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

 
Τα Μέλη 

(υπογραφές) 
 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 28 Αυγούστου 2020 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 
 

Βάϊα Μαλλού 
  



  

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ ΜΜΟΟΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΜΜΟΟΥΥΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΝΝ 
ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ ΥΥΓΓΕΕΙΙΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ ΕΕΝΝ∆∆ΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  

ΤΤΟΟΥΥ ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ ΒΒΕΕΛΛΒΒΕΕΝΝΤΤΟΟΥΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 



 

ΑΡΘΡΟ 1 
Νοµικό πλαίσιο 
 

Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο του 
νοµοθετικού πλαισίου που διαµορφώνεται από τις κατωτέρω διατάξεις; 
1. Τα άρθρα 1, 3, 14, 18, 32, 63 και 66 , του Ν. 2121/93 (ΦΕΚ 25 Α/4-3-
1993) «Πνευµατική ιδιοκτησία/συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά 
θέµατα». 
2. Τα άρθρα 6 και 21 του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α/99) «Κύρωση κώδικα 
διοικητικής διαδικασίας». 
3. Tα άρθρα 75, 76, 79 και 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006) 
«Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
4. Τα άρθρα 73 και 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
5. Το άρθρο 57 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄/24-03-2014) 
6. Τα άρθρα 28, 29, 34 & 35 Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α΄/7-12-2016) 
7. Το Π.∆. 180/79 (ΦΕΚ 46 Α/10-3-79) «Περί των όρων λειτουργίας 
καταστηµάτων πωλήσεως οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων 
διασκέδασης» όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µέχρι σήµερα. 
8. Τα άρθρα 7, 14 & 15 της ΚΥΑ οικ.16228/17-05-2017 
9. Η υπ’αρίθµ. 9/5951/24-02-2017 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 
10. Την αριθµ. Α5/3010/1985 Υγειονοµική ∆ιάταξη, όπως τροποποιήθηκε µε 
την αριθµ. Υ2/οικ.15438/10 –10- 2001. 
11. Την αριθµ. 3/1996 (1023/2/37-ια/08-01-1996, ΦΕΚ15 Β/96) ∆ιάταξη 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής 
ησυχίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. 
12. Την Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-06-2017 Υγειονοµική ∆ιάταξη 
13. Την αρ.501/2000 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 
14. Τα υπ’αρίθµ. 36875/2013 & 19819/2014 έγγραφα ΥΠ.ΕΣ. 
15. Την 12/2020 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βελβεντού.  
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Σκοπός 
 

Η παρούσα κανονιστική απόφαση, αφορά τη θέσπιση κανόνων και 
περιορισµών, που θα καθορίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης ανανέωσης 
παράτασης και ανάκλησης της Άδειας Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών 
Οργάνων και σκοπό έχει: 

Τη ρύθµιση κάθε σχετικού ζητήµατος κατά τρόπο γενικό, ενιαίο και 
οµοιόµορφο για όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες του ∆ήµου 
Βελβεντού. 

Την αποφυγή της ηχορύπανσης, των θορύβων και των οχλήσεων που 
προέρχονται από χώρους όπου γίνεται δηµόσια εκτέλεση µουσικής. 

Την προστασία της δηµόσιας υγείας και της κοινής ησυχίας των 
κατοίκων του ∆ήµου Βελβεντού. 

Τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής της 
τοπικής κοινωνίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Αρµοδιότητα 
 

Μία από τις αρµοδιότητες των δηµοτικών και κοινοτικών αρχών στον 



 

τοµέα της Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων και των 
Οικισµών, είναι και ο προσδιορισµός µε τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, των 
όρων και των ωρών λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα τα οποία 
λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονοµικών και κανονιστικών 
διατάξεων της διοίκησης, λαµβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες 
τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση. 

Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων λόγω μη 
λειτουργίας της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στο Δήμο Βελβεντού που είναι 
μικρότερος των 10.000 κατοίκων η αρμοδιότητα ασκείται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Γνωστοποίηση χρήσης µουσικής & µουσικών οργάνων - Κατάργηση άδειας 
 

Η χρήση µουσικής ή µουσικών οργάνων πραγµατοποιείται, σύµφωνα 
µε τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση 
προηγούµενης άδειας της 3/1995 Αστυνοµικής ∆ιάταξης. Ως εκ τούτου η 
χορηγηθείσα από τον ∆ήµο άδεια χρήσης µουσικής – µουσικών οργάνων 
καταργείται. Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται. 

Ο ενδιαφερόµενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση µουσικής ή 
µουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη  γνωστοποίηση του 
άρθρου 28 τη δήλωση χρήσης (άρθρο 29 παρ.2 Ν.4442/16) και γνωστοποιεί 
σε ειδικό πεδίο τη χρήση µουσικής µε προσδιορισµό της µέγιστης Α – 
ηχοστάθµης, του χώρου κ.τ.λ. 

Ο ενδιαφερόµενος, αφού γνωστοποιήσει τη χρήση µουσικής, σε κάθε 
περίπτωση οφείλει να τηρεί τους όρους χρήσης µουσικής που προβλέπονται 
στην κείµενη νοµοθεσία (ενδεικτικά ένταση µουσικής, ωράριο κλπ). 

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να κάνει χρήση 
µουσικής σε υπαίθριο χώρο (εφόσον ο χώρος αυτός συµπεριλαµβάνεται στην 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή στη γνωστοποίηση) θα διαθέτει και θα 
διατηρεί στο χώρο του καταστήµατος τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού µε 
ειδίκευση σε θέµατα ηχοµόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήµονα 
σχετικής ειδικότητας, 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 µέγιστη Α – ηχοστάθµη 80db δεν 
δηµιουργούν προβλήµατα στα σηµεία προστασίας. 

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για τα ΚΥΕ εντός τουριστικών 
εγκαταστάσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
Επιχειρήσεις που δύνανται να κάνουν χρήση µουσικής 
 

Κέντρα ∆ιασκέδασης. Ως κέντρο διασκέδασης νοείται ο στεγασµένος ή 
υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση 
καλλιτεχνικού κυρίως µουσικού προγράµµατος, µε µέγιστη επιτρεπόµενη Α – 
ηχοστάθµη 100 db, σε συνδυασµό µε την παροχή φαγητών ή και ποτών 
(όπως αναφέρονται στις υποκατηγορίες των επιχειρήσεων µαζικής εστίασης). 
∆εν θεωρούνται κέντρα διασκέδασης οι επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών στις 
οποίες, γίνεται χρήση µουσικής και µουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού 
συγκροτήµατος µικρής ισχύος, µε µεγίστη Α-ηχοστάθµη κατά τη λειτουργία 
του καταστήµατος 80db (άρθρο 14 παρ.4 Υγ ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-
06-2017). 



 

Λοιπές επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών. Είναι οι επιχειρήσεις τροφίµων 
και ποτών, (λοιπά καταστήµατα) που κάνουν χρήση µουσικής και µουσικών 
οργάνων µε µέγιστη επιτρεπόµενη Α-ηχοστάθµη µέχρι 80db. Εξαιρούνται τα 
κέντρα διασκέδασης και η υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής και 
προσφοράς τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους, τα 
περίπτερα και τα κυλικεία χωρίς καθήµενους πελάτες. 
Οι επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών που κάνουν χρήση µουσικής δύναται να 
συµπεριλάβουν στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 του Ν. 4442/16 τη 
δήλωση χρήσης µουσικής. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
Χρήση ραδιοφώνου, τηλεόρασης, Η/Υ ή laptop για µετάδοση µουσικής 
 

Στις παρακάτω διατάξεις όπου αναφέρεται άδεια λειτουργίας µουσικής, 
νοείται πλέον η υποβολή γνωστοποίησης προκειµένου για επιχειρήσεις που 
υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης. 

Άδεια λειτουργίας µουσικής, απαιτείται µόνο για τη χρήση κάθε 
είδους µουσικών οργάνων καθώς και στερεοφωνικών µηχανηµάτων και 
ηλεκτροφώνων. 

Στα ΚΥΕ απαγορεύεται η χρήση ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, µόνο 
εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των κατοίκων. Η απαγόρευση 
αυτή επιβάλλεται από τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα στο πλαίσιο των 
καθηκόντων τους για τη διαφύλαξης της κοινής ησυχίας. Εποµένως για τη 
µετάδοση µουσικής από ραδιόφωνο και τηλεόραση δεν απαιτείται άδεια. 

∆εν απαιτείται άδεια λειτουργίας-χρήσης µουσικών οργάνων σε ΚΥΕ στα 
οποία για µετάδοση µουσικής, γίνεται χρήση Η/Υ ή laptop, είτε από συσκευές 
είτε διαδικτυακό είτε καθοιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. µέσω κινητών 
τηλεφώνων). 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Ωράριο Λειτουργίας – Ηχορύπανση – Παράταση 
 

Στην υγειονοµική διάταξη Α5/3010/1985, καθορίζονται τα Μέτρα 
Προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής. 

Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 1 της Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96, 
κατά τις ώρες της µεσηµβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται η 
λειτουργία κάθε µουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, µαγνητοφώνου 
ή τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε 
άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους και τα 
τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση µουσικών οργάνων, η λειτουργία 
ραδιοφώνων, µαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόµους, πλατείες και 
δηµόσιους γενικά χώρους κατοικηµένων περιοχών, καθώς και µέσα στα 
οχήµατα µεταφοράς του κοινού. 

Οι ώρες της µεσηµβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται από το 
νόμο ως εξής:  
α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως 07.00 
β. Κατά τη χειµερινή περίοδο από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 07.30 
 

Ως θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστηµα από την 1 Απριλίου 
έως την 30 Σεπτεµβρίου και ως χειµερινή το χρονικό διάστηµα από την 1 
Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου. 
 

Η άδεια µουσικής 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 ως εξής:  

Μέχρι τη 02:00 κατά τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη και μέχρι τις 
03:00 κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και τις παραμονές αργιών, για 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Βελβεντού που 
λειτουργούν σε κλειστό χώρο. 

Μέχρι τις 02:00 κατά τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη και μέχρι τις 
02:00 κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και τις παραμονές αργιών, για 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Βελβεντού που 
λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των 
περίοικων. 
  Σε κάθε περίπτωση η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι 
χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα 
στο κατάστηµα. Η ηχοστάθµη κατά την παράταση δε θα υπερβαίνει τα 80 db. 
 

Επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας της µουσικής για τα 
ΚΥΕ του άρθρου 80 του ∆.Κ.Κ. που λειτουργούν νόµιµα στο ∆ήµο 
Βελβεντού, πέραν των νοµίµων επιτρεπτών ωραρίων, ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου και με απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βελβεντού. 

Για την παράταση του ωραρίου θα υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία 
του ∆ήµου Βελβεντού σχετικό αίτηµα από τον ενδιαφερόµενο. Με την 
υποβαλλόµενη σχετική αίτηση, συνυποβάλλεται: αποδεικτικό υποβολής 
γνωστοποίησης.  

Επειδή οι αποφάσεις που σχετίζονται µε την παράταση ωραρίου 
χρήσεως & λειτουργίας µουσικής, δεν προϋποθέτουν γνωµάτευση της 
Υγειονοµικής Υπηρεσίας και η αιτούµενη παράταση χορηγείται κατ΄ εξαίρεση, 
η Κοινότητα µετά την υποβολή αιτήµατος από τον ενδιαφερόµενο, θα 
συνεκτιµά κατά περίπτωση: 
α. τη θέση του καταστήµατος σε σχέση µε τους γύρω χώρους (κατοικίες,, 
µνηµεία, σχολεία κτλ) 
β. το είδος και την µορφή λειτουργίας του καταστήµατος (π.χ. κλειστό ή 
ανοιχτό, µε ή χωρίς ηχεία κλπ), 
γ. το είδος της µουσικής πηγής που διαθέτει, 
δ. τις τυχόν υπάρχουσες διαµαρτυρίες των περιοίκων, 
ε. τις τυχόν κατά το προηγούµενο έτος βεβαιωµένες παραβάσεις (το είδος και 
τον αριθµό αυτών). 

Κατόπιν των ανωτέρω η ∆ηµοτική Κοινότητα (παρ.1 άρθρο 83 
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.9, του Άρθρου 5 του Νόμου 
4623/2019), χορηγεί  ή απορρίπτει την αίτηση παράτασης του ωραρίου 
λειτουργίας της µουσικής κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης, η οποία 
κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. 

Η χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου της µουσικής θα έχει ισχύ 
για ένα οικονομικό έτος (1/1-31/12). 

Για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου δεν απαιτείται παράβολο. 
Για την ανάκληση της άδειας παράτασης µουσικής, η αρµοδιότητα ανήκει 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε.  

Μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση για χορήγηση παράτασης ή µη 
µουσικής, τεκµαίρεται ότι η χρήση µουσικών οργάνων είναι νόµιµη (ΚΥΑ 
10551/2007  άρθρο 5 ΦΕΚ 246  Β΄/26-2-2007).  Εποµένως η επίδειξη 
αντιγράφου της εµπρόθεσµα υποβαλλόµενης αίτησης για χορήγηση άδειας 
παράτασης αρκεί, ώστε να µην βεβαιώνονται παραβάσεις στέρησης άδειας 
παράτασης µουσικής κατά τον ενδεχόµενο έλεγχο από τα αρµόδια 



 

αστυνοµικά όργανα για το ανωτέρω µεταβατικό χρονικό διάστηµα. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
∆ιατήρηση αδειών περί πνευµατικής ιδιοκτησίας 
 

Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόµενες µε τη νοµοθεσία περί πνευµατικής 
ιδιοκτησίας δεν θίγονται και δεν αποτελούν απαιτούµενο δικαιολογητικό ή 
περιεχόµενο της γνωστοποίησης της χρήσης µουσικής ούτε της άδειας 
παράτασης αυτής (παρ.4 αρ.7 ΚΥΑ οικ.16228/17-05-2017). 

Η άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής παρέχεται από τους ειδικούς 
αρμόδιους φορείς που λειτουργούν νόµιµα στη χώρα µας, Η προµήθεια της 
οποίας είναι αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφεροµένου της χρήσης µουσικής 
και ουδεµία ανάµειξη µε την άδεια αυτή έχει ο ∆ήµος Βελβεντού. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
Περιορισµοί χρήσης µουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο καταστήµατος 
 

Για τη χρήση µουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο καταστήµατος 
ισχύει ο γενικός περιορισμός της μη παρενόχλησης των περιοίκων για το 
λόγο αυτό η πρότυπη ηχητική πηγή δεν πρέπει να δηµιουργεί στο κέντρο του 
καταστήµατος µια Α-ηχοστάθµη μεγαλύτερη των 80 dB(A) (άρθρο 6 παρ.2 
Υ.∆. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/1985 τεύχος Β'). 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
Κυρώσεις 
 

Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήµατα Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος απαιτείται βεβαίωση παράβασης από δηµόσια Αρχή  µε την 
οποία βεβαιώνονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου (τόπος, χρόνος, 
διενεργήσας τον έλεγχο κλπ). 

Όλοι οι όροι που αναγράφονται πάνω στην εκάστοτε χορηγούµενη από 
τον ∆ήµο άδεια παράτασης µουσικής, τελούν υπό την υποχρέωση τήρησης 
αυτών από τον επιχειρηµατία χρήστη της µουσικής, διαφορετικά κάθε 
παραβίαση αυτών αποτελεί λόγο επιβολής διοικητικών και ποινικών 
κυρώσεων κατά των παραβατών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις των 
νόµων. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων της χορηγούµενης 
από τον ∆ήµο Βελβεντού άδειας παράτασης ωραρίου µουσικής, θα γίνεται: 

Προσωρινή αφαίρεση της άδειας παράτασης µουσικής – µουσικών 
οργάνων για χρονικό διάστηµα 10 ηµερών στις 2 διαπιστωµένες παραβάσεις 
από αρµόδιες ελεγκτικές αρχές εντός του έτους ισχύος της άδειας µε 
Απόφαση ∆ηµάρχου 

Σε περίπτωση υποτροπής και συγκεκριµένα στις επόµενες 2 
διαπιστωµένες παραβάσεις εντός του έτους ισχύος της άδειας, διπλασιάζεται 
το χρονικό διάστηµα των ηµερών της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας 
παράτασης µουσικής – µουσικών οργάνων 

Σε περίπτωση υποτροπής και συγκεκριµένα στις επόµενες 2 
διαπιστωµένες παραβάσεις εντός του έτους, γίνεται οριστική ανάκληση της 
άδειας παράτασης µουσικής – µουσικών οργάνων µέχρι τη λήξη της ισχύος 
της. 

Βεβαίωση παράβασης για λειτουργία µουσικών οργάνων πέραν του 
ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου έντασης (µέγιστη ηχοστάθµη 80db για τα 
καταστήµατα των άρθρων 37,38,39 και 40 της ΑΙΒ/8577/1983 υγειονοµικής 



 

διάταξης και 100db για τα κέντρα διασκέδασης), πρόστιµο 120,00€. 
Βεβαίωση παράβασης για τροποποίηση της κατεχόµενης άδειας 

λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων (π.χ. τοποθέτηση ηχείων 
εξωτερικά, λειτουργία µε ανοικτά παράθυρα κλπ), πρόστιµο ποσού 100,00€. 

Βεβαίωση παράβασης για όχληση περιοίκων, πρόστιµο ποσού 150,00€. 
 

Σε περίπτωση που ο φορέας συνεργαστεί άµεσα και ανταποκριθεί στη 
συµµόρφωση, το πρόστιµο θα µεώνεται στο µισό. Ως  συµµόρφωση  νοείται 
η καταβολή του προστίµου εντός 30 ηµερών από τη βεβαίωσή του από την 
Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Βελβεντού. 

Για την ανάκληση της άδειας παράτασης µουσικής, σε κάθε περίπτωση, 
η αρµοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου πρόκειται να 
προβούν σε οριστική ανάκληση αδείας, υποχρεωτικά θα καλείται µε γραπτή 
πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηµατίας-υπεύθυνος του 
καταστήµατος για να εκφράσει προφορικά ή και γραπτά τις απόψεις και 
τυχόν αντιρρήσεις του (δικαίωµα ακρόασης του πολίτη) ενώπιον των 
αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου, προτού ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση. Η 
πρόσκληση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά µε αποδεικτικό επίδοσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
Ειδική πρόβλεψη 
 

Λόγω εθιµικού δικαίου στις τοπικές, θρησκευτικές και εθνικές εορτές, 
στις εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων ή σε γεγονότα που 
σχετίζονται µε καθιερωµένα πλέον εορταστικά τελετουργικά, πολιτικές και 
κοµµατικές εκδηλώσεις, επιτρέπεται η χρήση µουσικής και µουσικών 
οργάνων, µέχρι τις 03:00, αρκεί η ηχοστάθµη τους να µην υπερβαίνει τα 80 
db και να µη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
∆ηµοσιότητα – Έναρξη Ισχύος – Μεταβατικές ∆ιατάξεις 
 

Ο παρών Κανονισµός αναρτάται στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και ισχύει 
δεσµευτικά για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα. Με την εφαρµογή του παρόντος 
Κανονισµού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού. 
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	Ο ενδιαφερόµενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση µουσικής ή µουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη  γνωστοποίηση του άρθρου 28 τη δήλωση χρήσης (άρθρο 29 παρ.2 Ν.4442/16) και γνωστοποιεί σε ειδικό πεδίο τη χρήση µουσικής µε προσδιορι...
	Ο ενδιαφερόµενος, αφού γνωστοποιήσει τη χρήση µουσικής, σε κάθε περίπτωση οφείλει να τηρεί τους όρους χρήσης µουσικής που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία (ενδεικτικά ένταση µουσικής, ωράριο κλπ).
	Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να κάνει χρήση µουσικής σε υπαίθριο χώρο (εφόσον ο χώρος αυτός συµπεριλαµβάνεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή στη γνωστοποίηση) θα διαθέτει και θα διατηρεί στο χώρο του καταστήµατος τεχνική έκθεση α...
	Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για τα ΚΥΕ εντός τουριστικών εγκαταστάσεων.
	ΑΡΘΡΟ 5
	Επιχειρήσεις που δύνανται να κάνουν χρήση µουσικής
	Κέντρα ∆ιασκέδασης. Ως κέντρο διασκέδασης νοείται ο στεγασµένος ή υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως µουσικού προγράµµατος, µε µέγιστη επιτρεπόµενη Α – ηχοστάθµη 100 db, σε συνδυασµό µε την παροχή φαγητ...
	Λοιπές επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών. Είναι οι επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών, (λοιπά καταστήµατα) που κάνουν χρήση µουσικής και µουσικών οργάνων µε µέγιστη επιτρεπόµενη Α-ηχοστάθµη µέχρι 80db. Εξαιρούνται τα κέντρα διασκέδασης και η υποκατηγορία ε...
	Οι επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών που κάνουν χρήση µουσικής δύναται να συµπεριλάβουν στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 του Ν. 4442/16 τη δήλωση χρήσης µουσικής.
	ΑΡΘΡΟ 6
	Χρήση ραδιοφώνου, τηλεόρασης, Η/Υ ή laptop για µετάδοση µουσικής
	Στις παρακάτω διατάξεις όπου αναφέρεται άδεια λειτουργίας µουσικής, νοείται πλέον η υποβολή γνωστοποίησης προκειµένου για επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης.
	Άδεια λειτουργίας µουσικής, απαιτείται µόνο για τη χρήση κάθε είδους µουσικών οργάνων καθώς και στερεοφωνικών µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων.
	Στα ΚΥΕ απαγορεύεται η χρήση ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, µόνο εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των κατοίκων. Η απαγόρευση αυτή επιβάλλεται από τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους για τη διαφύλαξης της κοινής ησυχίας. Ε...
	∆εν απαιτείται άδεια λειτουργίας-χρήσης µουσικών οργάνων σε ΚΥΕ στα οποία για µετάδοση µουσικής, γίνεται χρήση Η/Υ ή laptop, είτε από συσκευές είτε διαδικτυακό είτε καθοιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. µέσω κινητών τηλεφώνων).
	ΑΡΘΡΟ 7
	Ωράριο Λειτουργίας – Ηχορύπανση – Παράταση
	Στην υγειονοµική διάταξη Α5/3010/1985, καθορίζονται τα Μέτρα Προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής.
	Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 1 της Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96, κατά τις ώρες της µεσηµβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται η λειτουργία κάθε µουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, µαγνητοφώνου ή τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θ...
	Οι ώρες της µεσηµβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται από το νόμο ως εξής:
	α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως 07.00
	β. Κατά τη χειµερινή περίοδο από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 07.30
	Ως θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστηµα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεµβρίου και ως χειµερινή το χρονικό διάστηµα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.
	Η άδεια µουσικής 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 κατοι...
	Μέχρι τη 02:00 κατά τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη και μέχρι τις 03:00 κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και τις παραμονές αργιών, για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Βελβεντού που λειτουργούν σε κλειστό χώρο.
	Μέχρι τις 02:00 κατά τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη και μέχρι τις 02:00 κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και τις παραμονές αργιών, για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Βελβεντού που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο εφόσον δεν διαταράσσεται...
	Σε κάθε περίπτωση η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα. Η ηχοστάθµη κατά την παράταση δε θα υπερβαίνει τα 80 db.
	Επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας της µουσικής για τα ΚΥΕ του άρθρου 80 του ∆.Κ.Κ. που λειτουργούν νόµιµα στο ∆ήµο Βελβεντού, πέραν των νοµίµων επιτρεπτών ωραρίων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και με απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητ...
	Για την παράταση του ωραρίου θα υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Βελβεντού σχετικό αίτηµα από τον ενδιαφερόµενο. Με την υποβαλλόµενη σχετική αίτηση, συνυποβάλλεται: αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης.
	Επειδή οι αποφάσεις που σχετίζονται µε την παράταση ωραρίου χρήσεως & λειτουργίας µουσικής, δεν προϋποθέτουν γνωµάτευση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας και η αιτούµενη παράταση χορηγείται κατ΄ εξαίρεση, η Κοινότητα µετά την υποβολή αιτήµατος από τον ενδιαφ...
	α. τη θέση του καταστήµατος σε σχέση µε τους γύρω χώρους (κατοικίες,, µνηµεία, σχολεία κτλ)
	β. το είδος και την µορφή λειτουργίας του καταστήµατος (π.χ. κλειστό ή ανοιχτό, µε ή χωρίς ηχεία κλπ),
	γ. το είδος της µουσικής πηγής που διαθέτει,
	δ. τις τυχόν υπάρχουσες διαµαρτυρίες των περιοίκων,
	ε. τις τυχόν κατά το προηγούµενο έτος βεβαιωµένες παραβάσεις (το είδος και τον αριθµό αυτών).
	Κατόπιν των ανωτέρω η ∆ηµοτική Κοινότητα (παρ.1 άρθρο 83 Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.9, του Άρθρου 5 του Νόμου 4623/2019), χορηγεί  ή απορρίπτει την αίτηση παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της µουσικής κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης, η...
	Η χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου της µουσικής θα έχει ισχύ για ένα οικονομικό έτος (1/1-31/12).
	Για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου δεν απαιτείται παράβολο.
	Για την ανάκληση της άδειας παράτασης µουσικής, η αρµοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε.
	Μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση για χορήγηση παράτασης ή µη µουσικής, τεκµαίρεται ότι η χρήση µουσικών οργάνων είναι νόµιµη (ΚΥΑ 10551/2007  άρθρο 5 ΦΕΚ 246  Β΄/26-2-2007).  Εποµένως η επίδειξη αντιγράφου της εµπρόθεσµα υποβαλλόµενης αίτησης για χο...
	ΑΡΘΡΟ 8
	∆ιατήρηση αδειών περί πνευµατικής ιδιοκτησίας
	Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόµενες µε τη νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται και δεν αποτελούν απαιτούµενο δικαιολογητικό ή περιεχόµενο της γνωστοποίησης της χρήσης µουσικής ούτε της άδειας παράτασης αυτής (παρ.4 αρ.7 ΚΥΑ οικ.16228/17-0...
	Η άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής παρέχεται από τους ειδικούς αρμόδιους φορείς που λειτουργούν νόµιµα στη χώρα µας, Η προµήθεια της οποίας είναι αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφεροµένου της χρήσης µουσικής και ουδεµία ανάµειξη µε την άδεια αυτή έχει ο...
	ΑΡΘΡΟ 9
	Περιορισµοί χρήσης µουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο καταστήµατος
	Για τη χρήση µουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο καταστήµατος ισχύει ο γενικός περιορισμός της μη παρενόχλησης των περιοίκων για το λόγο αυτό η πρότυπη ηχητική πηγή δεν πρέπει να δηµιουργεί στο κέντρο του καταστήµατος µια Α-ηχοστάθµη μεγαλύτερη των 80 d...
	ΑΡΘΡΟ 10
	Κυρώσεις
	Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος απαιτείται βεβαίωση παράβασης από δηµόσια Αρχή  µε την οποία βεβαιώνονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ).
	Όλοι οι όροι που αναγράφονται πάνω στην εκάστοτε χορηγούµενη από τον ∆ήµο άδεια παράτασης µουσικής, τελούν υπό την υποχρέωση τήρησης αυτών από τον επιχειρηµατία χρήστη της µουσικής, διαφορετικά κάθε παραβίαση αυτών αποτελεί λόγο επιβολής διοικητικών κ...
	Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων της χορηγούµενης από τον ∆ήµο Βελβεντού άδειας παράτασης ωραρίου µουσικής, θα γίνεται:
	Προσωρινή αφαίρεση της άδειας παράτασης µουσικής – µουσικών οργάνων για χρονικό διάστηµα 10 ηµερών στις 2 διαπιστωµένες παραβάσεις από αρµόδιες ελεγκτικές αρχές εντός του έτους ισχύος της άδειας µε Απόφαση ∆ηµάρχου
	Σε περίπτωση υποτροπής και συγκεκριµένα στις επόµενες 2 διαπιστωµένες παραβάσεις εντός του έτους ισχύος της άδειας, διπλασιάζεται το χρονικό διάστηµα των ηµερών της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας παράτασης µουσικής – µουσικών οργάνων
	Σε περίπτωση υποτροπής και συγκεκριµένα στις επόµενες 2 διαπιστωµένες παραβάσεις εντός του έτους, γίνεται οριστική ανάκληση της άδειας παράτασης µουσικής – µουσικών οργάνων µέχρι τη λήξη της ισχύος της.
	Βεβαίωση παράβασης για λειτουργία µουσικών οργάνων πέραν του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου έντασης (µέγιστη ηχοστάθµη 80db για τα καταστήµατα των άρθρων 37,38,39 και 40 της ΑΙΒ/8577/1983 υγειονοµικής διάταξης και 100db για τα κέντρα διασκέδασης), πρόστ...
	Βεβαίωση παράβασης για τροποποίηση της κατεχόµενης άδειας λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων (π.χ. τοποθέτηση ηχείων εξωτερικά, λειτουργία µε ανοικτά παράθυρα κλπ), πρόστιµο ποσού 100,00€.
	Βεβαίωση παράβασης για όχληση περιοίκων, πρόστιµο ποσού 150,00€.
	Σε περίπτωση που ο φορέας συνεργαστεί άµεσα και ανταποκριθεί στη συµµόρφωση, το πρόστιµο θα µεώνεται στο µισό. Ως  συµµόρφωση  νοείται η καταβολή του προστίµου εντός 30 ηµερών από τη βεβαίωσή του από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Βελβεντού.
	Για την ανάκληση της άδειας παράτασης µουσικής, σε κάθε περίπτωση, η αρµοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
	Σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου πρόκειται να προβούν σε οριστική ανάκληση αδείας, υποχρεωτικά θα καλείται µε γραπτή
	πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηµατίας-υπεύθυνος του καταστήµατος για να εκφράσει προφορικά ή και γραπτά τις απόψεις και τυχόν αντιρρήσεις του (δικαίωµα ακρόασης του πολίτη) ενώπιον των αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου, προτού ληφθεί η οποιαδή...
	ΑΡΘΡΟ 11
	Ειδική πρόβλεψη
	Λόγω εθιµικού δικαίου στις τοπικές, θρησκευτικές και εθνικές εορτές, στις εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων ή σε γεγονότα που σχετίζονται µε καθιερωµένα πλέον εορταστικά τελετουργικά, πολιτικές και κοµµατικές εκδηλώσεις, επιτρέπεται η χρήση µουσι...
	ΑΡΘΡΟ 12
	∆ηµοσιότητα – Έναρξη Ισχύος – Μεταβατικές ∆ιατάξεις
	Ο παρών Κανονισµός αναρτάται στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και ισχύει δεσµευτικά για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα. Με την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού.


