ΑΔΑ: ΒΕΑΗΩΗΜ-ΝΒΦ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥO

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Αριθµ. Απόφασης 89/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 5/12-03-2013 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Θέµα: Κανονισµός λειτουργίας µουσικής και µουσικών οργάνων για τα καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου Χερσονήσου
Στις Γούρνες σήµερα την 12η Μαρτίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα του ∆ήµου (στην αίθουσα συνεδρίων
του ∆.Ε.Κ.Κ.), ύστερα από τη µε αρ.πρωτ.5837/08-03-2013 πρόσκληση του Προέδρου που
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι εφτά
(27) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τους οκτώ (8) Προέδρους /Εκπροσώπους των
∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων και τους τέσσερις (4) Προέδρους Τοπικών Συµβουλίων
Νέων, ήταν:
Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Παρόντες
1 ∆ανελάκης Γεώργιος, Πρόεδρος
14 Πλευράκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆Σ
2 ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

15 Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ

3 Σταυρουλάκης Νικόλαος, Αντιδήµαρχος

16 Βουράκη Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.

4 Μαστοράκης Ιωάννης, Αντιδήµαρχος

17 Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆Σ

5 Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος
6 Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος
7 Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Αντιπρόεδρος
∆.Σ.
8 Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία-Γραµµατέας ∆Σ
9 Χειρακάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ
10 Φιλιππάκης Κων/νος, Μέλος ∆.Σ.
11 Μακράκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ
12 Ζερβάκη Ιωάννα, Μέλος ∆.Σ
13 Βασιλάκης Μιχαήλ, Μέλος ∆.Σ.
Απόντες
1 Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ

18 Φανουράκης Ζαχαρίας, Μέλος ∆.Σ.
19 Μπαγουράκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ
20 Μπελιβάνης Νικόλαος, Μέλος ∆Σ
21
22
23
24
25

Χατζάκης Ευάγγελος, Μέλος ∆Σ
Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ
Μουντράκης Ιωάννης, Μέλος ∆Σ
Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος ∆Σ
Χατζηπαναγιώτης Αντώνιος, Μέλος ∆Σ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και
προσκλήθηκαν νόµιµα µε την
2 Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία, Μέλος ∆Σ
αριθµ. πρωτ. 5837/08-03-2013
πρόσκληση του Προέδρου
Β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
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Παρόντες
1.Φραγκιαδάκης Βαρδής
∆ηµοτικής Κοινότητας Λ.Χερσονήσου
2.Βογιατζάκης Αλέξανδρος
∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού
3.Αργυράκης Εµµανουήλ
∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων
4.Τραβαγιάκης Εµµανουήλ
∆ηµοτικής Κοινότητας Γουβών
5.Στρατηδάκης Γεώργιος
Τοπικής Κοινότητας Σγουροκεφαλίου
6.Μαγκαφουράκης Εµµανουήλ
Τοπικής Κοινότητας Χαρασού
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 5837/08-03-2013
πρόσκληση του Προέδρου.

Απόντες
1.Στιβακτάκης Ιωάννης
∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου
2.Λουράκη Ιωάννα
Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής
Γ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ
Παρόντες
Απόντες
1. Μιχελεκάκης Ιωάννης, Χερσονήσου
2. Κουνενός Αντώνης, Γουβών
3.Κατσούλης Αριστόδηµος, Μαλίων
4.Κτιστάκης Ιωάννης, Επισκοπής
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν
νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 5837/08-03-2013
πρόσκληση του Προέδρου
Ο ∆ήµαρχος κ. Ζαχαρίας ∆οξαστάκης προσκλήθηκε νόµιµα και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ.Μανουσάκη Ορ.Ελένη, υπάλληλος του ∆ήµου,
κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ.Κονσολάκη Γεωργία, αναπληρώτρια προϊσταµένη
της ∆/νσης ∆ιοίκησης, µε βαθµό Β΄, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης προκειµένου
να διενεργήσει την κλήρωση του 11ου θέµατος όπως προβλέπεται από τις σχετικές
διατάξεις.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Ανώπολης κ.Περβολαράκης Εµµανουήλ.
Κατά παρέκκλιση αµέσως µετά τη συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης,
συζητήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 31ο , 11ο , 10ο , 30ο , 5ο, 6ο , 7ο, και 8ο .
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ.Ζερβάκη Ιωάννα αποχώρησε πριν την ψήφιση του 10ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 µελών ήταν παρόντα 25 µέλη
– ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης καθώς επίσης και το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Θέµα 10ο: Κανονισµός λειτουργίας µουσικής και µουσικών οργάνων για τα
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου Χερσονήσου
Αριθµός Απόφασης 89/2013
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Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έθεσε υπόψη των
Μελών του Σώµατος την 93/2012 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οποία
αναφέρονται τα εξής:
ΘΕΜΑ 5o : «Κανονισµός λειτουργίας µουσικής και µουσικών οργάνων για τα καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου Χερσονήσου».
Αριθµός Απόφασης : 93

/ 2012

Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Χερσονήσου, θέτοντας υπόψη των µελών της την εισήγηση της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών είπε τα εξής :
To ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και το άρθρο 65 του N.
3852/2010 και το άρθρο 79 του Ν.. 3463 / 2006 Κ.∆.Κ., είναι αρµόδιο να θεσπίζει Τοπικές
Κανονιστικές Αποφάσεις, µε τις οποίες θέτει κανόνες και καθορίζει όρους και προϋποθέσεις
για τα θέµατα που αναφέρονται στο άρθρο 79 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006).
Σύµφωνα µε τα άρθρα 75 και 80 του Κ.∆.Κ. και ειδικότερα µε την παρ. ΙΙ. περ. 18 του
άρθρου 75 έχει την αρµοδιότητα της χορήγησης και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας
µουσικών οργάνων , καθώς και τον έλεγχο της τήρησης των σχετικών διατάξεων, έχει δε
ανατεθεί ως αρµοδιότητα κρατικού χαρακτήρα , που ασκείται σε τοπικό επίπεδο για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών , από τους ∆ήµους (Ο.Τ.Α.) .
Επίσης µε την υπ’ αρ. παρ. 1 , περ. γ9 του ιδίου άρθρου 75 και στον τοµέα αρµοδιότητας
των Ο.Τ.Α. για την ποιότητα ζωής και την εύρυθµη λειτουργία των πόλεων και των οικισµών ,
η ∆ηµοτική Αρχή έχει αρµοδιότητα να προσδιορίζει µε Τοπικές Κανονιστικές Αποφάσεις, τους
όρους και τις ώρες λειτουργίας της µουσικής στα καταστήµατα που λειτουργούν στα διοικητικά
όρια της περιφέρειας τους , στο πλαίσιο των υγειονοµικών και κανονιστικών αποφάσεων της
διοίκησης , ενώ µε το άρθρο 80 παρ. 4 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006)] και τα άρθρα 73 και 83
του Ν. 3852/2010, προσδιορίζεται ο τρόπος και το αρµόδιο όργανο για την χορήγηση της
άδειας λειτουργίας της µουσικής .
Σήµερα στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής του Ν. «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010), η
αρµοδιότητα να χορηγεί, να ελέγχει και να ανακαλεί τις σχετικές άδειες, περιήλθε στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε το άρθρο 73 , µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.
3852/ 2010 σε συνδυασµό και µε τις παραπάνω διατάξεις του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006).
Παράλληλα µε την υπ’ αρ. Α5 3010/85/ (τ.Β 593) Υγειονοµική ∆ιάταξη, καθορίζονται
µέτρα για την προστασία της δηµόσιας υγείας από θορύβους µουσικής των κέντρων
διασκεδάσεως και των λοιπών καταστηµάτων .
Με βάση τις διατάξεις της συγκεκριµένης υγειονοµικής διάταξης, η αρµόδια υγειονοµική
υπηρεσία, διενεργεί αυτοψία στο κατάστηµα για την µέτρηση της ηχοστάθµης και γνωµατεύει
σχετικά, προκειµένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µουσικής .Σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 4 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης , η επιτρεπόµενη µέγιστη ηχοστάθµη της µουσικής µέσα
στα λοιπά καταστήµατα, προσδιορίζεται στα 80 db και στα κέντρα διασκέδασης στα 100 db.
Aπό την άλλη µεριά µε την υπ’ αρ. 3/1996 Αστυνοµική ∆ιάταξη όπως ισχύει,
καθορίζονται µέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας .
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ανωτέρω Αστυνοµικής ∆ιάταξης καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας µουσικής στα καταστήµατα των
άρθρων 37 , 38 και 39 της Αιβ / 8577 / 83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης. Ειδικότερα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προσδιορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται
στην χορηγούµενη άδεια και µε την παρ. 3 ορίζεται και η παράταση ωραρίου ύστερα από
αίτηση των ενδιαφεροµένων µέχρι την 03.00 ώρα για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε
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κλειστό χώρο και µέχρι την 02.00 ώρα για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο,
µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των κατοίκων .
Τέλος µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του Ν. 2121/93 (περί
προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας) ,προκειµένου να χορηγηθεί ∆ηµοτική –∆ιοικητική
άδεια για τη χρήση µουσικής ή µουσικών οργάνων και γενικά οποιαδήποτε άδεια σχετική µε
χώρο στον οποίο πρόκειται να εκτελεστούν δηµόσια µουσικές συνθέσεις , απαιτείται η
προσαγωγή άδειας δηµόσιας εκτέλεσης , η οποία χορηγείται από τον Οργανισµό Συλλογικής
∆ιαχείρισης [Ο.Σ.∆.] της εξουσίας δηµόσιας εκτέλεσης .
Έχοντας λοιπόν υπόψη το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006, παρ. 1α , περ. γ’ και στ’ οι
∆ηµοτικές Αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις , στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας , µε τις οποίες θέτουν κανόνες και
προσδιορίζουν , µεταξύ των άλλων , τους όρους έκδοσης , χορήγησης και τις ώρες λειτουργίας
µουσικής σε καταστήµατα και επιχειρήσεις αρµοδιότητας της που λειτουργούν στα γεωγραφικά
όρια του ∆ήµου , λαµβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης , τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την
προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση και την διατάραξη της κοινής ησυχίας .
Η παρούσα τοπική κανονιστική απόφαση αφορά και ρυθµίζει τα των ∆ηµοτικών
∆ιοικητικών Αδειών που εκδίδουν και χορηγούν οι Ο.Τ.Α. για την Λειτουργία Μουσικής είτε
µε µηχανικά µέσα , είτε µε µουσικά όργανα , είτε µε ηλεκτρονικά ή ψηφιακά µέσα και εντός
των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεων αρµοδιότητας του ∆ήµου
που λειτουργούν στο ∆ήµο µας , σύµφωνα µε τα άρθρα 75 , παρ. 2 , περ. 11 ,13 , 15 , 17 και
17 , το άρθρο 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 «Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και το ισχύον
άρθρο 73 υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασµό και µε τα άρθρα
3 , 14 , 18 ιβ’ και 63 παρ. 2 του Ν. 2121/93 «περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας»
και τις αντίστοιχες υγειονοµικές και αστυνοµικές αποφάσεις και διατάξεις που ρυθµίζουν τα
της λειτουργίας αυτών .
Η παρακάτω κανονιστική έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας, τις υγειονοµικές διατάξεις, τις Αστυνοµικές αποφάσεις και διατάξεις, και τις
αντίστοιχες ερµηνευτικές εγκυκλίους και οδηγίες που εκδόθηκαν από το ΥΠΕΣ∆ΑΑ και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης , περί των οποίων αναφέρουµε στο άρθρο 36 της παρούσας
ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Για τις ∆ηµοτικές – ∆ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών
οργάνων
Άρθρο 1
Αρµοδιότητες ∆ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 75 του N. 3463/2006
για τις άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής –µουσικών οργάνων
1. Ο ∆ήµος Χερσονήσου σύµφωνα µε άρθρο 75, παρ 2, περιπτώσεις 13,15,16 και 18, του N.
3463 / 2006, έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα
Περίπτωση 13. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και
εγκατάστασης των καταστηµάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργία και εγκατάστασης
των οποίων καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία κα τους αντίστοιχους
υγειονοµικούς κανονισµούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης αυτών.
Περίπτωση 15. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
κινηµατογράφων, θεάτρων και παρεµφερών επιχειρήσεων και η διενέργεια των
προβλεποµένων επιθεωρήσεων.
Περίπτωση 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
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διατάξεων της.
Περίπτωση 18. Η χορήγηση και ανάκληση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων, καθώς και
ο έλεγχος της τήρησης των σχετικών διατάξεων.
Επισήµανση. Με τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων οι Ο.Τ.Α δεν έχουν απλά την
αρµοδιότητα της χορήγησης των εν λόγω αδειών, αλλά και τον έλεγχο µέσω της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των
αδειών που χορήγησαν, όπως επίσης και την ανάκληση και αφαίρεση αυτών σε κάθε
περίπτωση παραβίασης αυτών στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας.
2.
Σύµφωνα επίσης µε το άρθρο 73 του N 3852 / 2010, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και µε
το άρθρο 83 του ιδίου νόµου το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου, είναι
αποφασιστικά και αρµόδια εισηγητικά όργανα άσκησης ειδικότερα και µε την επιφύλαξη
του άρθρου 83 του ιδίου νόµου (παρ. 1 περ. ιιι), για τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας
λειτουργίας µουσικής . Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι [20] ηµέρες
αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία .
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας µουσικής.
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας 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 τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήµατος , δηλαδή µετά την προέγκριση ίδρυσής του ,
β) είτε οποτεδήποτε µε την χορήγηση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος και
γ) είτε οποτεδήποτε µετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης του καταστήµατος .
Άρθρο 3
∆ηµοτική – ∆ιοικητική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής
1. Κάθε επιχειρηµατίας που έχει στο όνοµα και στην επωνυµία του (φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο), στην ευθύνη και στην εκµετάλλευση του, την λειτουργία και την διεύθυνση
ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας επιχείρησης, που ανήκει στην
αρµοδιότητα του ∆ήµου και που χρησιµοποιεί – εκτελεί – παρουσιάζει ή εκµεταλλεύεται,
δηµόσια τα µουσικά έργα και την µουσική (ελληνική και ξένη) εντός των χώρων
λειτουργίας του καταστήµατος ή της επιχειρήσεως του, είναι υποχρεωµένος υποβάλλει
σχετική αίτηση, να λαµβάνει και να εφοδιάζεται από τον ∆ήµο, ∆ηµοτική ∆ιοικητική
άδεια για την λειτουργία και την χρήση της µουσικής ( στίχων , συνθέσεων , τραγουδιών)
στο κατάστηµα ή την επιχείρησή του .
2. Η εν λόγω άδεια µουσικής ή µουσικών οργάνων που εκδίδει και χορηγεί ο ∆ήµος
Χερσονήσου µέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων,
αποτελεί ∆ηµοτική ∆ιοικητική Πράξη της ∆ιοίκησης του ∆ήµου , κατ’ εφαρµογή της
αρµοδιότητας του άρθρου 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν. 3852 / 2010 .
3.
΄Ολες οι ∆ηµοτικές ∆ιοικητικές άδειες µουσικής - µουσικών οργάνων θα εκδίδονται από
τον ∆ήµο και θα χορηγούνται στους επιχειρηµατίες – χρήστες της µουσικής σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα, τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, της παρούσας τοπικής
κανονιστικής πράξης – απόφασης .
Άρθρο 4
Υπόχρεοι εφοδιασµού µε ∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια για την Λειτουργία
Μουσικής – µουσικών οργάνων
Υπόχρεοι να λαµβάνουν από τον ∆ήµο Χερσονήσου και να εφοδιάζονται µε ∆ηµοτική
∆ιοικητική Άδεια για την Λειτουργία της Μουσικής εντός των χώρων δραστηριότητας και
5
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λειτουργίας των καταστηµάτων και των επιχειρήσεων τους είναι:
α) όλοι ανεξαιρέτως οι επιχειρηµατίες που έχουν στο όνοµα τους ( φυσικό ή νοµικό πρόσωπο),
στην ευθύνη και στην εκµετάλλευση τους, τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Χερσονήσου, όπως και
Β) όλοι οι επιχειρηµατίες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) εκείνοι, των οποίων οι επιχειρήσεις
ανήκουν στην αρµοδιότητα του ∆ήµου Χερσονήσου και λειτουργούν στα ∆ιοικητικά όρια
αυτού ,
Γ) όλοι εκείνοι που χρησιµοποιούν – εκτελούν και παρουσιάζουν δηµόσια τα µουσικά έργα –
την µουσική - (Ελληνικά ή και Ξένα) , µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο ( π.χ. µε ζωντανό ,
τεχνικό , µηχανικό , τεχνολογικό ή µε οποιοδήποτε οπτικοακουστικό ή νέο µέσο), στους
χώρους δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών .

1.

2.

3.
α)

β)
γ)

δ)

1.

Άρθρο 5
Τρόποι και µέσα χρήσης – εκτέλεσης της µουσικής
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 ∆ήµου, σε κάθε
περίπτωση απαιτείται, πριν την έναρξη της χρήσης – εκτέλεσης της µουσικής, γραπτή
άδεια, τόσο πρώτα από τον Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης των Πνευµατικών
∆ηµιουργών , όσο και στη συνέχεια από τον ∆ήµο, για την χρήση και την λειτουργία της
µουσικής στους χώρους δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών .
Ειδικά για την χρήση της απλής συσκευής του ραδιοφώνου και την απλή συσκευή
τηλεοράσεως χωρίς ενισχυτή και πρόσθετα ηχεία σε οποιοδήποτε κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος ή επιχείρηση, σύµφωνα µε το σχετικό Οδηγό του Υπουργείου, δεν
απαιτείται έκδοση ∆ηµοτική – ∆ιοικητικής άδειας από τον ∆ήµο. Αντίθετα ο ίδιος
επιχειρηµατίας που είναι χρήστης των µέσων αυτών είναι υποχρεωµένος να είναι
εφοδιασµένος µε γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από τον Ο.Σ.∆., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 2121/93. Σε αντίθετη περίπτωση, η δηµόσια εκτέλεση µουσικής και δια
των µέσων αυτών (απλού ραδιοφώνου και απλής τηλεοράσεως) είναι παράνοµη (άρθρο 3
παρ. 1 περ. ζ΄και η΄ και παρ. 2 Ν. 2121/93) και ως άνευ άδειας γενόµενη (άρθρα 3 παρ. 2,
14 και 66 του ιδίου Νόµου).
Η χρήση – εκτέλεση –παρουσίαση – εκµετάλλευση των µουσικών έργων , στους
προαναφερόµενους χώρους γίνεται συνήθως:
είτε µε µηχανικά µέσα , (όπως ενδεικτικά π.χ. µε υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου,
µε µαγνητόφωνο, κασετόφωνο, στερεοφωνικό συγκρότηµα, στερεοφωνικό συγκρότηµα,
πικ-απ, σιντιέρα, µε ηχεία ή χωρίς αυτά κ.λ.π.)
είτε µε ραδιο-τηλεοπτικά, δορυφορικά, καλωδιακά, ενσύρµατα ή ασύρµατα, δορυφορικά,
NOVA, SUPER SPOR και λοιπά τεχνολογικά ή νέα µέσα
είτε µε ζωντανή µουσική εκτέλεση και µουσικά όργανα, (όπως ενδεικτικά π.χ. µε
µουσικά όργανα –κιθάρες –πιάνο –µπουζούκι κ.λ.π. όργανα - , τραγουδιστές –
ερµηνευτές , εκτελεστές κ.λ.π)] και
είτε µε ηλεκτρονικά ή ψηφιακά µέσα
ή οπτικοακουστικά µέσα ή δια µέσω του
διαδικτύου ή µε οποιοδήποτε εκ των λοιπών τρόπων ή µέσω και των πολυµέσων της
σύγχρονης τεχνολογίας
Άρθρο 6
Αρµόδιο όργανο έκδοσης της ∆ηµοτικής άδειας λειτουργίας µουσικής
Ο ∆ήµος εκδίδει και χορηγεί την διοικητική άδεια λειτουργίας µουσικής, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφεροµένου που συνοδεύεται µε τα νόµιµα προαπαιτούµενα
6
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δικαιολογητικά, σύµφωνα µε διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 Ν. 3463/2006 , την ΚΥΑ
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 και την Υ1γ/Γ.Π./96967/2012 Υγειονοµική ∆ιάταξη.
2. Αρµόδιο όργανο για την έγκριση της χορήγησης από το γραφείο εκδόσεων αδειών
καταστηµάτων της εν λόγω ∆ηµοτικής –∆ιοικητικής αδείας µουσικής είναι η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου
83 του Ν. 3852/2010 η ∆ηµοτική Κοινότητα, όταν σ’ ένα οποιοδήποτε κατάστηµα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση αρµοδιότητας του ∆ήµου λειτουργεί ή εκτελείται
ή χρησιµοποιείται ή παρουσιάζεται ή γίνεται εκµετάλλευση των µουσικών έργων, της
µουσικής (Ελληνικής ή Ξένης) δηµόσια προς το κοινό, µε οποιοδήποτε τρόπο, µορφή ή
µέσο, για την δηµιουργία ευχάριστης ατµόσφαιρας για τους εργαζόµενους, τους
παρευρισκόµενους στο χώρο ή για την ψυχαγωγία των θαµώνων ή και για την
διασκέδαση των πελατών αυτού, ανάλογα µε το είδος και την µορφή του καταστήµατος /
επιχειρήσεως .
3. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει δηµόσια χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση, αναπαραγωγή
του ήχου, µετάδοση ή αναµετάδοση του ήχου ή της εικόνας και ήχου και εν γένει
λειτουργία µουσικής εντός ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας
επιχείρησης αρµοδιότητας του ∆ήµου, ο επιχειρηµατίας και κατά νόµο υπεύθυνος της
λειτουργίας αυτού / ής, είναι υποχρεωµένος να έχει εφοδιαστεί και µε ∆ηµοτική –
∆ιοικητική Άδεια περί λειτουργίας Μουσικής (εκτός από την άδεια δηµόσιας εκτέλεσης
µουσικής του ν. 2121 / 93) και µάλιστα, πριν την έναρξη της χρήσης- εκτέλεσης και της
λειτουργίας της µουσικής εντός αυτών, διαφορετικά η άνευ αδείας λειτουργία της µουσικής
σ’ αυτό / ή , είναι µη σύννοµη στους χώρους ευθύνης, δραστηριότητας και λειτουργίας του
καταστήµατος ή της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω .

1.

2.
3.

4.

5.

Άρθρο 7
Προϋποθέσεις έκδοσης –χορήγησης ∆ηµοτικής άδειας µουσικής
Η ∆ηµοτική –∆ιοικητική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής χορηγείται σε κάθε υπόχρεο
χρήστη µουσικής και κατά τα ανωτέρω ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία , σύµφωνα µε
τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις .
Ύστερα από Αίτηση του ενδιαφεροµένου – επιχειρηµατία χρήστη της µουσικής , µαζί µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται στο αρµόδιο Τµήµα Αδειοδοτήσεων και
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Χερσονήσου.
Με σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας
Με απόφαση του κατά τόπο αρµόδιου Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου,
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 ή
Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1
Α΄ περ. ΙΙΙ του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006,
και
Τελικά µε Απόφαση – Άδεια - ∆ιοικητική Πράξη του ∆ηµάρχου ή του αρµοδίου
Αντιδηµάρχου, µε την οποία χορηγείται η εγκριθείσα από το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας ή από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Χερσονήσου , κατά τα ανωτέρω, άδεια
περί χρήσης – λειτουργίας µουσικής ή µουσικών στο κατάστηµα / επιχείρηση , είτε µε
µηχανικά ή και λοιπά σύγχρονα τεχνολογικά µέσα , είτε µε µουσικά όργανα
Άρθρο 8
7
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Η ∆ηµοτική άδειας µουσικής είναι υποχρεωτική
1. Την ∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια περί λειτουργίας µουσικής ή άδεια µουσικών οργάνων στο
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή στην επιχείρηση τους, είναι υποχρεωµένοι να
την εφοδιασθούν όλοι όσοι επιχειρηµατίες κατά τα ανωτέρω:
α) επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν και να λειτουργήσουν για πρώτη φορά µουσική στο
κατάστηµα ή την επιχείρηση
β) όσοι εκ των οποίων έληξε η χρονική διάρκεια της ήδη υπάρχουσας άδειας µουσικής και
είναι εκ νέου υποχρεωµένοι να ανανεώσουν αυτήν για τον µετέπειτα της λήξεως της
χρονικό διάστηµα και ,
γ) για αυτούς που ήδη χρησιµοποιούν και λειτουργούν µουσική εντός των καταστηµάτων και
επιχειρήσεων τους, χωρίς να έχουν καν εφοδιασθεί όπως όφειλαν, ούτε µε ∆ηµοτική
∆ιοικητική άδεια για την λειτουργία µουσικής σύµφωνα µε το άρθρο 73 και 83 του ν. 3852
/ 2010 και 80 παρ. 4 του Κ.∆.Κ., ούτε µε άδεια δηµόσιας εκτέλεσης αυτής από τον
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων των
∆ηµιουργών , σύµφωνα µε τα άρθρα 3 , 14 και 63 παρ. 2 και 66 , ν. 2121 / 93 και ,
δ) όλοι εκείνοι που ανεξάρτητα από το αν υπέβαλαν ή δεν υπέβαλαν αίτηση στο ∆ήµο
Χερσονήσου ή δεν εφοδιάστηκαν αυτήν από, παράλειψη ή αδιαφορία, από άγνοια ή εν
γνώσει τους , από πρόθεση ή για διάφορους άλλους λόγους και αιτίες
2. Σκοπός της παρούσας τοπικής κανονιστικής πράξης – απόφασης είναι, το να λειτουργούν
όλα τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και οι επιχειρήσεις αρµοδιότητας του
∆ήµου Χερσονήσου, που χρησιµοποιούν µουσική ή µουσικά όργανα, µε αρχές και
κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς σ’ όλους τους ενδιαφεροµένους επιχειρηµατίες και
πολίτες, έτσι ώστε
να είναι άπαντες εφοδιασµένοι µε άδειες λειτουργίας µουσικής –
µουσικών οργάνων και να λειτουργούν σύννοµα και χωρίς να διαταράσσουν την κοινή
ησυχία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών , αλλά και τα καταστήµατα και οι
επιχειρήσεις να λειτουργούν χωρίς προβλήµατα, στα πλαίσια της απρόσκοπτης
επιχειρηµατικής δραστηριότητας αυτών.
Άρθρο 9
Τα µουσικά έργα –Ελληνικά και Ξένα – αποτελούν προστατευόµενα έργα από το ν. 2121 /
1993 και την Ευρωπαϊκή και ∆ιεθνή νοµοθεσία
1. Τα µουσικά έργα – µουσική (ελληνικά και ξένα) αποτελούν προστατευόµενα έργα, τόσο
από την Ελληνική νοµοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις των άρθρων 1 , 2 , 3 παρ. 1
και 2 , 14 , 55 ,56 , 63 παρ. 2 και 66 του ν. 2121 / 93 , όσο και από τις διεθνείς συµβάσεις
που έχει υπογράψει η χώρα µας .
2. Για την δηµόσια χρήση –εκτέλεση –παρουσίαση των
µουσικών
έργων
(Ελληνικών και Ξένων)] και της µουσικής προς το κοινό, χρειάζεται υποχρεωτικά εκ του
ως άνω νόµου , πριν την έναρξη της χρήσης – λειτουργίας της µουσικής στο χώρο
δραστηριότητας και λειτουργίας ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας
επιχείρησης, αρµοδιότητας του ∆ήµου, η γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης των άρθρων
1 , 3 παρ. 1 και 2 και των άρθρων 14 και 63 παρ.2 του Ν. 2121/93, που δίδεται από τον
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων των
∆ηµιουργών ( άρθρων 55 και 56 ιδίου νόµου) και µε την οποία να επιτρέπεται σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2121/93 στον επιχειρηµατία – χρήστη της µουσικής, η
δυνατότητα να µπορεί νόµιµα και µε άδεια αυτού (Ο.Σ.∆) να χρησιµοποιεί και να εκτελεί
τα µουσικά έργα (Ελληνικά και Ξένα) , δηµόσια στο χώρο της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας και λειτουργίας αυτού .
3. Όλοι οι χώροι λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και όλες οι
8

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΩΗΜ-ΝΒΦ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥO

επιχειρήσεις αρµοδιότητας του ∆ήµου , ανεξάρτητα , τόσο από την νοµική µορφή της
λειτουργίας τους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), όσο και από το είδος της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας τους, θεωρούνται, εκ των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, ως
δηµόσιοι χώροι, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 ,του νόµου 2121 / 93 ‘’ περί προστασίας
της πνευµατικής ιδιοκτησίας’’.
4. Για να εκδοθεί λοιπόν και για να χορηγηθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Χερσονήσου, σύµφωνα µε το άρθρο 73
του ν. 3852 / 2010 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ιδίου νόµου, η ∆ηµοτική
∆ιοικητική Άδεια περί λειτουργίας Μουσικής ή µουσικών οργάνων, σε οποιοδήποτε
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση αρµοδιότητας του
∆ήµου, προαπαιτείται, υποχρεωτικά εκ του νόµου, η ύπαρξη πρώτα της άδειας δηµόσιας
εκτέλεσης της µουσικής των άρθρων 3 , 14 του ν. 2121 / 93, την οποία οφείλει να
προσκοµίζει στο ∆ήµο ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας, που επιθυµεί να χρησιµοποιεί
και να εκτελεί στην επιχείρηση του µουσική, διαφορετικά η ∆ιοικητική άδεια του ∆ήµου
περί λειτουργίας µουσικής σ’ αυτό, είναι αυτοδικαίως άκυρη και πάσχει στην έκδοση, στην
ισχύ , στη λειτουργία και στη νοµιµότητας της .

1.

2.

3.

4.

5.

Άρθρο 10
Βασική προϋπόθεση για την έκδοση της δηµοτικής άδειας µουσικής αποτελεί η
προσκόµιση στο ∆ήµο της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 63
παρ.2 του ν. 2121 / 93
Σε κάθε περίπτωση που θα υπάρχει χρήση – εκτέλεση – παρουσίαση -λειτουργία
µουσικής, εντός οποιουδήποτε εκ των ως άνω καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος
ή των επιχειρήσεων αρµοδιότητας του ∆ήµου Χερσονήσου, χρειάζεται πριν την έκδοση της
∆ηµοτικής ∆ιοικητικής Άδειας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων, να έχει προσκοµιστεί,
σύµφωνα µε το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 2121/93 , η προηγούµενη γραπτή άδεια δηµόσιας
εκτέλεσης µουσικής του Ο.Σ.∆. των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών , των
άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 2 και άρθρου 14 του ν. 2121/93 «περί προστασίας της
πνευµατικής ιδιοκτησίας»’ .
Κατάστηµα ή επιχείρηση που για οποιουσδήποτε λόγους στερείται από τον ∆ήµο αδείας
ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστηµα ή επιχείρηση, δεν νοµιµοποιείται και δεν
δικαιούται ο επιχειρηµατίας – υπεύθυνος, που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της
εκµετάλλευσης του, να ζητήσει και να λάβει από τον ∆ήµο µόνο ∆ιοικητική Άδεια περί
λειτουργίας µουσικής εντός αυτού, όταν τούτο δεν λειτουργεί καν νόµιµα .
Βασική προϋπόθεση για την έκδοση και την χορήγηση ∆ηµοτικής ∆ιοικητικής άδειας περί
λειτουργίας µουσικής σε ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε µία επιχείρηση
αρµοδιότητας του ∆ήµου είναι, ότι το κατάστηµα ή επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα µε άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας στο ∆ήµο .
Η ∆ιοικητική άδεια περί λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων, χορηγείται
υποχρεωτικά µόνο στο όνοµα του φυσικού ή νοµικού προσώπου που εκδόθηκε και
χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστηµα ή επιχείρηση , και σε
καµία περίπτωση σε άλλο όνοµα ή σε άλλη επωνυµία .
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας υποβάλλει αίτηση του στον οικείο
Ο.Τ.Α. για χορήγηση δηµοτικής- διοικητικής άδειας µουσικής και δηλώνει ότι δεν
χρησιµοποιεί ούτε πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από
Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ],
προκειµένου να αποφευχθεί η δυνατότητα κατάχρησης και παραβίασης του ν.2121/1993,
θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 µε το εξής περιεχόµενο: «Η
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µουσική που χρησιµοποιώ στο κατάστηµά µου ανήκει αποκλειστικά και µόνον σε
δηµιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του
περιουσιακού τους δικαιώµατος σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα
στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είµαι επίσης ενήµερος ότι το να διαθέτω
τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συµβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστηµά µου
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
∆ήµος (Ο.Τ.Α.) να το κοινοποιήσει άµεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».
Άρθρο 11
Ανάρτηση αδειών σε εµφανές σηµείο του καταστήµατος – επιχειρήσεως
Η ∆ηµοτική - ∆ιοικητική άδεια περί Λειτουργίας Μουσικής , όσο και η Άδεια ∆ηµόσιας
Εκτέλεσης Μουσικής του Ο.Σ.∆. (πνευµατικών δικαιωµάτων), αναρτώνται µε ευθύνη του
επιχειρηµατία ή του υπευθύνου αυτού, σε εµφανές σηµείο του καταστήµατος, και
επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο και ζήτηση των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων.
Άρθρο 12
Περί της εννοίας της λειτουργίας της µουσικής
1. Λειτουργία µουσικής νοείται η χρήση , εκτέλεση , παρουσίαση των µουσικών έργων, που
γίνεται δηµόσια προς το κοινό µε οποιοδήποτε τρόπο , µορφή ή µέσο παραγωγής ,
αναπαραγωγής , χρήσης , εκτέλεσης , µετάδοσης ή αναµετάδοσης των µουσικών έργωνµουσικής – (Ελληνικών και Ξένων) , εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας
οποιουδήποτε καταστήµατος ή οποιασδήποτε επιχείρησης που ανήκει στην αρµοδιότητα
του ∆ήµου Χερσονήσου, ανεξάρτητα από τους τρόπους και τα µέσα που χρησιµοποιούνται
από τον επιχειρηµατία – χρήστη της µουσικής .
2. Λειτουργία – χρήση – εκτέλεση µουσικής σ’ ένα κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος ή σε µία επιχείρηση αρµοδιότητας του ∆ήµου Χερσονήσου, µπορεί να
γίνεται νόµιµα µόνο µε γραπτές άδειες , πρώτα του Οργανισµού Συλλογικής ∆ιαχείρισης
των Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων των άρθρων 54 και επόµ. του Ν. 2121/93 που να
επιτρέπει αυτήν και, ύστερα του ∆ήµου που εκδίδει και χορηγεί την ∆ιοικητική του άδεια,
για τη λειτουργία της µουσικής στο κατάστηµα ή την επιχείρηση του ενδιαφερόµενου ,
που αιτήθηκε αυτήν .
Άρθρο 13
Περί της εννοίας της δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής (άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.
2121/93)
∆ηµόσια θεωρείται , σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 2121 / 1993 , κάθε χρήση ή
εκτέλεση ή παρουσίαση των µουσικών έργων (στίχων , συνθέσεων – τραγουδιών –
µουσικοσυνθέσεων), είτε Ελληνικών, είτε Ξένων , που κάνει τα µουσικά έργα προσιτά σε
κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άµεσο περιβάλλον,
ανεξάρτητα από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε
διαφορετικούς χώρους
Άρθρο 14
Λοιποί υπόχρεοι λήψης αδείας
1. Εκτός από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «∆ιοικητική ∆ηµοτική άδεια για
λειτουργία µουσικής» είναι υποχρεωµένοι να λάβουν πριν την έναρξη της χρήσης και της
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α]

β]

2.

3.

λειτουργίας µουσικής ή πριν την διοργάνωση οποιαδήποτε εκδήλωσης (π.χ. συναυλίας ,
εκδήλωσης κ.λ.π.) που συνοδεύεται µε την χρήση – εκτέλεση µουσικής και
Οι επιχειρηµατίες κινηµατογράφων , θεάτρων και παρεµφερών επιχειρήσεων , σύµφωνα µε
το άρθρο 75, παρ. ΙΙ, περ. 15, του Ν. 3463 / 2006, για την µουσική που είναι επενδυµένη
στις κινηµατογραφικές ταινίες και εκτελείται µε την προβολή των έργων, όπως επίσης και
για την χρησιµοποιούµενη στις θεατρικές παραστάσεις . Η ∆ιαδικασία και τα
δικαιολογητικά έκδοσης και χορήγησης της , εκτός όλων των άλλων, είναι η ίδια και τα
ίδια που απαιτούνται και για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος .
Όµοια επίσης τις ίδιες υποχρεώσεις ( και µε τις ίδιες διαδικασίες και τα ίδια τα
δικαιολογητικά) έχουν, σύµφωνα µε την περ. 16 , της παρ. ΙΙ, του άρθρου 75 , του
3463/2006 και οι διοργανωτές Μουσικών Συναυλιών και άλλων Καλλιτεχνικών
Πολιτιστικών εκδηλώσεων ( π.χ. Συναυλίες, Μουσικές εκδηλώσεις, Φεστιβάλ, Πολιτιστικά
∆ρώµενα – Εκδηλώσεις, Φεστιβάλ Χορού, Κινηµατογράφου, Θεάτρου κ.λ.π.), που
γίνονται εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Χερσονήσου, είτε π.χ. από τον ∆ήµο
και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού , είτε π.χ. από τρίτους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή
διάφορους φορείς ή δηµοτικές ή µη επιχειρήσεις κ.λ.π.), είτε µε µηχανικά µέσα,
οπτικοακουστικά και λοιπά σύγχρονα τεχνολογικά, είτε ζωντανά µε µουσικά όργανα και
καλλιτέχνες .
Προκειµένου περί του ∆ήµου Χερσονήσου και των Νοµικών Προσώπων αυτού , όταν
αυτός ή τα νοµικά πρόσωπα αυτού είναι διοργανωτής / διοργανωτές των ως άνω
ενδεικτικά αναφεροµένων εκδηλώσεων, θα πρέπει η εισήγηση περί λήψης σχετικής
απόφασης έγκρισης των σχετικών εκδηλώσεων και ψήφισης της σχετικής δαπάνης από τα
θεσµοθετηµένα όργανα αυτού / αυτών , να συνοδεύεται και µε αντίγραφο της άδειας
δηµόσιας εκτέλεσης των µουσικών έργων που θα πρέπει να έχει εφοδιαστεί πριν την
έναρξη των εκδηλώσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 παρ. 1 και 2 , 14 και 63 παρ. 2 του ν.
2121 / 93 .
Η ως άνω σχετική απόφαση του θεσµοθετηµένου οργάνου του ∆ήµου ή των
Νοµικών Προσώπων αυτού, που αποφάσισαν την διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων
και ενέκριναν την σχετική δαπάνη για την υλοποίηση αυτών , µαζί µε την άδεια δηµόσιας
εκτέλεσης του Ο.Σ.∆. των πνευµατικών δηµιουργών που ήδη εφοδιάστηκε ο ως άνω
διοργανωτής (∆ήµος ή Νοµικό Πρόσωπο αυτού), αποστέλλεται στη συνέχεια στο αρµόδιο
όργανο του ∆ήµου, για να εκδώσει την σχετική άδεια λειτουργίας µουσικής ή µουσικών
οργάνων στις εκδηλώσεις που αποφασίστηκαν να διοργανωθούν από τον ∆ήµο ή τα
Νοµικά Πρόσωπα αυτού

Άρθρο 15
Έλεγχος ισχύος αδειών λειτουργίας µουσικής και ανάκληση αυτών σε περίπτωση
παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης και ισχύος τους.
1. Αρµόδιο για την Ανάκληση Ατοµικής ∆ιοικητικής Πράξης όργανο, είναι αυτό που την
εξέδωσε ή το κατά τον χρόνο της ανάκλησης αρµόδιο για την έκδοση της, σύµφωνα µε
το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999,
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. ΙΙ εδ. 18 του Ν. 3463/2006 η ανάκληση της άδειας
λειτουργίας µουσική ή µουσικών οργάνων ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του
∆ήµου, και στη προκείµενη περίπτωση σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1 Α περ. iii , του
Ν. 3852/2010 , αρµόδια είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου.
3. Για παράνοµη άδεια σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2690/1999, δεν
απαιτείται η προηγούµενη γνώµη της υγειονοµικής υπηρεσίας και ως εκ τούτου, το ίδιο
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το όργανο που την εξέδωσε, οφείλει να την ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την
σύννοµη έκδοση της .
Άρθρο 16
Χρήστες µουσικής
1. Όλοι όσοι επιχειρηµατίες οι οποίοι στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος τους
ή στις επιχειρήσεις τους, αρµοδιότητας του ∆ήµου Χερσονήσου, χρησιµοποιούν –
εκτελούν – λειτουργούν εντός των χώρων δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών, µουσικά
έργα – µουσική, ονοµάζονται για συντοµία στη παρούσα ως «επιχειρηµατίες χρήστες
µουσικής», ανεξάρτητα από τους τρόπους, τις µορφές και τα µέσα χρήσης – εκτέλεσης –
παρουσίασης της µουσικής εντός των καταστηµάτων ή επιχειρήσεων αυτών.
2.
Οι εν λόγω λοιπόν επιχειρηµατίες είναι υποχρεωµένοι να λειτουργούν σύννοµα και να
εφοδιάζονται πριν την έναρξη λειτουργίας της µουσικής στο κατάστηµα τους, από τον
∆ήµο, µέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας,
µε την ∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια περί λειτουργίας µουσικής , σύµφωνα µε το άρθρο 73
του Ν. 3852/2010 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ιδίου νόµου και τις διατάξεις
του Κ.∆.Κ. ( Ν. 3463/2006).
3.
Η εκ του νόµου υποχρέωση των επιχειρηµατιών χρηστών µουσικής να εφοδιάζονται
µε «Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης των µουσικών έργων» από τον Ο.Σ.∆ των πνευµατικών
δικαιωµάτων των δηµιουργών, απορρέει από τα άρθρα 1, 3 ,14 και 63 παρ. 2 του Ν.
2121 /93 (περί προστασίας της πνευµατικής Ιδιοκτησίας), και στη συνέχεια µε την
προσκόµιση αυτής στο ∆ήµο, και µε «∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια για την λειτουργία
µουσικής» απορρέει, από το άρθρο 75 παρ. 2 περ. 13 , 15 , 16 και 18 του Ν.3463/2006,
όσο και από το άρθρο 63, παρ. 2, του Ν. 2121/93 «περί προστασίας της πνευµατικής
ιδιοκτησίας», που υπάρχει η ρητή υποχρέωση της προσκόµισης της πρώτης στο ∆ήµο ,
προκειµένου να εκδοθεί – χορηγηθεί στη συνέχεια στον ενδιαφερόµενο και η ∆ηµοτική –
∆ιοικητική άδεια µουσικής .
Άρθρο 17
Περί των αδειών των κέντρων διασκεδάσεως
Ειδικά και επιπρόσθετα των αναφεροµένων στο προηγούµενο άρθρο, στα κέντρα
διασκεδάσεως απορρέει η σχετική υποχρέωση των επιχειρηµατιών χρηστών µουσικής για
άδεια από την Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 Υγειονοµική ∆ιάταξη, διότι το κέντρο
διασκεδάσεως 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
διασκεδάσεως εκδίδεται από τον οικείο ∆ήµο 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 ∆ιάταξης όπως τρ/κε και ισχύει,
χωρίς να απαιτείται και δεύτερη ξεχωριστή άδεια µουσικής - µουσικών οργάνων .
Άρθρο 18
Περί των αδειών Μουσικής –Μουσικών Οργάνων στα « κτήµατα»
1. Σύµφωνα επίσης µε την υπ’ αρ. Υ1γ / Γ.Π. / Οικ.128529 / 24-09-2009 ( ΦΕΚ 2077/τ. Β /
25–9-2009) όπως τρ/κε µε την Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 Υ.∆., 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. Σύµφωνα µε την Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 ορίζεται ότι « Στεγασµένοι και υπαίθριοι
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χώροι εκδηλώσεων» είναι οι χώροι στους οποίους κατά την διάρκεια πάσης φύσεως
εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιµα ή ποτά τα οποία παρασκευάζονται και
προετοιµάζονται 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 τη διαδικασία του άρθρου 80 του
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 από τον Ο.Σ.∆., όσο και µε
∆ηµοτική –∆ιοικητική άδεια λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων από τον ∆ήµο,
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’ αρ. 3010/1985/ΦΕΚ 593/Β/0210-1985 Υγειονοµική ∆ιάταξη «Περί µέτρων προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από
θορύβους µουσικής των Κέντρων ∆ιασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων» .

Άρθρο 19
Υποχρεωτική η άδεια µουσικής εκ των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας
Σύµφωνα και µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Αστυνοµικής ∆ιάταξης υπ’
αρ. 3 (ΦΕΚ Β’ 15/1996) «Απαγορεύεται στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
των άρθρων 37 , 38 και 39 της Αιβ/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Β 526) , καθώς
και στις αµιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε
είδους µουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων,
χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής» και εν προκειµένω της ∆ηµοτικής Αρχής στην οποία
περιήλθαν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010 και οι
σχετικές αρµοδιότητες µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 75 του N. 3463/2006 .

1.

2.

3.

4.

Άρθρο 20
∆ιατάραξη κοινής ησυχίας
Σύµφωνα άλλωστε και µε το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης, στα
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για την λειτουργία κάθε είδους µουσικού
οργάνου και για την χρήση ηλεκτροφώνων , ραδιόφωνων, τηλεοράσεων κ.λ.π. που
προκαλούν διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων, απαιτείται άδεια δηµόσιας αρχής και εν
προκειµένω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Συµβουλίου της αντίστοιχης
∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου .
Ραδιόφωνα και τηλεοράσεις που έχουν ενσωµατωµένους ενισχυτές και ηχεία ή είναι
συνδεδεµένα µε σύγχρονα οπτικοακουστικά ή τεχνολογικά πολυµέσα µετάδοσης του ήχου,
που προκαλούν την διατάραξη της ησυχίας των κατοίκων, εµπίπτουν στην υποχρέωση
αδειοδότησης τους από τον ∆ήµο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της
παρούσας κανονιστικής απόφασης του ∆ήµου .
Η χορήγηση της ∆ηµοτικής – ∆ιοικητικής Άδειας για την λειτουργία µουσικής µε µηχανικά
µέσα όπως ενδεικτικά ηλεκτρόφωνα , ραδιόφωνα , τηλεοράσεις κ.λ.π. ή µε κάθε µουσικό
όργανο, δηλαδή µε ζωντανό τρόπο, χορηγείται από τον ∆ήµο µας εφόσον «ο
επιχειρηµατίας χρήστης της µουσικής» δεν διαταράσσει και την ησυχία των περιοίκων
(κοινή ησυχία), σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 της ως άνω Αστυνοµικής ∆ιάταξης .
Η άδεια λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων µπορεί να αφαιρείται
προσωρινά µε απόφαση της Αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση
των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου
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3 της άνω Αστυνοµικής ∆ιάταξης .
5. Στην άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων αναγράφεται υποχρεωτικά η χρονική διάρκεια
ισχύος αυτής , ο τρόπος χρήσης και τα µέσα εκτέλεσης , το είδος και ο αριθµός των
µουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που
καθορίζεται από την υγειονοµική υπηρεσία .
Άρθρο 21
Κάθε χορηγηθείσα άδεια µουσικής από το ∆ήµο Χερσονήσου τελεί υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις έκδοσης και ισχύος της
Η έγκριση, έκδοση και χορήγηση της ∆ιοικητικής ∆ηµοτικής άδειας περί λειτουργίας
µουσικής σ’ ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε µία επιχείρηση κατά τα
ανωτέρω , τελεί πάντοτε υπό τον όρο και τις βασικές προϋποθέσεις :
α) τόσο της προσκόµισης κατά την αρχική έκδοση ή στη συνέχεια κατά την ανανέωση αυτής
από τον ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία -χρήστη της µουσικής και υπόχρεο του
καταστήµατος – επιχειρήσεως, της γραπτής άδειας δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής, που
εκδίδει και χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόµενο ο Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης
[Ο.Σ.∆.] των πνευµατικών δικαιωµάτων των Ελλήνων και Ξένων δηµιουργών και .
β) της τήρησης και της µη παραβίασης όλων των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης, ισχύος και
λειτουργίας της ∆ηµοτικής Άδειας µουσικής που χορηγήθηκε, διαφορετικά ανακαλείται
αυτεπαγγέλτως από την αρµόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή την ∆ηµοτική Κοινότητα
του ∆ήµου Χερσονήσου, που την εξέδωσε, και σε κάθε περίπτωση και τη αιτήσει παντός
έχοντος έννοµο ειδικό συµφέρον, για µη τήρηση και παραβίαση των όρων ισχύος και των
προϋποθέσεων σύννοµου λειτουργίας αυτής .
Αρθρο 22
Χρονική διάρκεια άδεια λειτουργίας µουσικής
1.
Κατ’ αρχήν η χρονική διάρκεια των ∆ιοικητικών ∆ηµοτικών Αδειών Περί την
Χρήση και την Λειτουργίας της Μουσικής ή των Μουσικών Οργάνων στο ∆ήµο µας
εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστηµα εκτός αν ο ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι επιθυµεί
την έκδοση της για διάστηµα ορισµένο, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011
2. Σε περίπτωση λοιπόν που θα ζητηθεί από τον ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία – χρήστη της
µουσικής, ∆ηµοτική –∆ιοικητική άδεια για λειτουργία µουσικής ή µουσικών οργάνων για
µεγαλύτερο του ενός έτους χρονικό διάστηµα ή και για αόριστο χρονικό διάστηµα, που
ενδεχόµενα αναφέρει στο σώµα της η γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης του Ο.Σ.∆. των
πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών των µουσικών έργων που προσκόµισε
σύµφωνα µε το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 2121/93 στο ∆ήµο ο ενδιαφερόµενος χρήστης
µουσικής , τότε µπορεί να χορηγείται σ’ αυτόν η ∆ηµοτική – ∆ιοικητική άδεια περί
λειτουργίας µουσικής και για το αιτούµενο µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ( π.χ. των 2 ή
τριών ετών) ή για αόριστο χρονικό διάστηµα, αλλά κάτω από τους παρακάτω όρους και
προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόµενες και υπ’ αρ. 3 και 4 παραγράφους της παρούσας
.
3. Σε όλες δηλαδή τις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, που αιτηθεί ο
ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας – χρήστης µουσικής άδεια, διάρκειας πέραν του ενός
έτους ή αορίστου διαρκείας, η εν λόγω ∆ηµοτική άδεια µουσικής που θα χορηγηθεί από
το ∆ήµο σ’ αυτόν, θα τελεί πάντοτε και υποχρεωτικά υπό την διαλυτική αίρεση για την
χρονική ισχύ, τη νοµιµότητα και την λειτουργία της και υπό τον όρο και την προϋπόθεση
της εκ νέου προσκόµισης στο ∆ήµο από τον υπόχρεο- επιχειρηµατία χρήστη της µουσικής,
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ένα µήνα πριν την λήξη της αρχικά προσκοµισθείσας άδειας δηµόσιας Εκτέλεσης µουσικής
του Ο.Σ.∆. στο ∆ήµο και της νέας (ανανεωµένης χρονικά) άδειας δηµόσιας εκτέλεσης που
θα έχει εκ νέου εφοδιαστεί εµπρόθεσµα από τον Ο.Σ.∆. για το επόµενο της λήξης αυτής
χρονικό διάστηµα , δηλαδή για το 2ο έτος και ούτω καθ’ εξής.
4. Έτσι λοιπόν οι άδειες µουσικής – µουσικών οργάνων που θα χορηγούνται από το ∆ήµο για
χρονικό διάστηµα ισχύος αυτών πέραν του ενός έτους , δηλαδή για τα 2 ή 3 έτη ή για
αόριστο χρονικό διάστηµα, θα αναγράφουν επί του σώµατος αυτών, ρητά και υποχρεωτικά
τον ειδικό όρο και την παρακάτω προϋπόθεση για την ισχύ και την λειτουργία της, όπως
ακριβώς αναφέρει υποχρεωτικά η υπ’ αρ. 57904/2007 Εγκύκλιος του Υπουργείου
Εσωτερικών, και ειδικότερα τα εξής:
«Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύει η άδεια
δηµόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης και
Προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων . Ο κάτοχος της οφείλει να προσκοµίσει στην
υπηρεσία µας , πριν την λήξη της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης , νέα έγγραφη άδεια
δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα ανακαλείται»
5. Σηµείωση . Αυτονόητο είναι ότι, σύµφωνα πάντα µε την παραπάνω εγκύκλιο, σε ό,τι
αφορά τα κέντρα διασκεδάσεως η µη προσκόµιση έγγραφης άδειας δηµόσιας εκτέλεσης
µουσικής αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος .
6. Σε κάθε όµως περίπτωση επιχειρηµατίας – χρήστης της µουσικής που δεν τηρήσει και
παραβιάσει µετά την λήψη αυτής , την ∆ηµοτική ∆ιοικητική άδεια λειτουργίας µουσικής –
µουσικών οργάνων που κατέχει και, τα οριζόµενα στη προηγούµενη του παρόντος υπ’ αρ.
4 παράγραφο, και δεν προσκοµίσει εµπρόθεσµα και ένα µήνα πριν την παρέλευση του
εκάστοτε έτους λήξης, την νέα (ανανέωση) γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης των
µουσικών έργων στο ∆ήµο από τον Ο.Σ.∆. των Πνευµατικών ∆ηµιουργών , γιατί δεν
ανανέωσε αυτήν για το εντεύθεν της λήξεως της χρόνο για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία ως
όφειλε , τότε αυτοδίκαια παύει να ισχύει και η ∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια Λειτουργίας
Μουσικής που ο ∆ήµος χορήγησε και έχει εις χείρας του ο ενδιαφερόµενος χρήστης της
µουσικής , λόγω ακριβώς της παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης ,
ισχύος , λειτουργίας και νοµιµότητάς της , από δική του παράλειψη ή υπαιτιότητα .
Άρθρο 23
χώρος που αφορά η άδεια µουσικής
1. Η ∆ηµοτική ∆ιοικητική λοιπόν άδεια περί λειτουργίας µουσικής – µουσικών
οργάνων, που ο ∆ήµος Χερσονήσου εκδίδει και χορηγεί στον ενδιαφερόµενο
επιχειρηµατία -χρήστη της µουσικής , ισχύει αποκλειστικά και µόνο για το χρονικό
διάστηµα που αφορά και για τον εντός του καταστήµατος ή της επιχείρησης χώρο
δραστηριότητας και λειτουργίας του .
2.
Επίσης επιτρέπεται η χρήση µουσικής στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος /
επιχείρησης, εφόσον ο χώρος αυτός συµπεριλαµβάνεται στην άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν βρίσκεται :
•

σε περιοχή µε χρήση γενικής κατοικίας,

•

παραδοσιακούς οικισµούς

•

και γενικά η απόσταση από κατοικίες, ξενοδοχεία, εκκλησίες, ναούς, σχολεία,
αρχαιολογικούς χώρους – µνηµεία, νοσοκοµεία, κλινικές ιατρεία, φροντιστήρια, να είναι
µεγαλύτερη των 50 µέτρων.
Άρθρο 24
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∆ικαιολογητικά για την έκδοση της ∆ηµοτικής – ∆ιοικητικής άδειας µουσικής ή
µουσικών οργάνων
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της ∆ηµοτικής Άδειας µουσικής µε
µηχανικά µέσα είναι τα εξής:
1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου , είτε αυτός είναι φυσικό είτε νοµικό
πρόσωπο . που νοµικό πρόσωπο – εταιρεία θα αναγράφεται επί της αιτήσεως και ο
νόµιµος εκπρόσωπος αυτής 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 ( π.χ. µηχανικά µέσα ή µε ζωντανή µουσική εκτέλεση, µε
µουσικά όργανα µε ή χωρίς τραγουδιστές, δορυφορικά, ραδιοτηλεοπτικά, internet,
disck jokey, cd, dvd κ.λ.π) καθώς και την χρονική διάρκεια της άδειας που ζητά από
τον ∆ήµο.
2. Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µε την οποία λειτουργεί το
κατάστηµα ή της προέγκρισης στη περίπτωση που πρόκειται άµεσα να λειτουργήσει ,
αυτονόητο δε είναι ότι όταν υπάρχει στο ∆ήµο, δεν χρειάζεται η προσκόµιση αυτής .
3. Γραπτή Άδεια ή γραπτή βεβαίωση δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής , που χορηγείται
από τον Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης των πνευµατικών δηµιουργών σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 2121 / 93 περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας και
µάλιστα τόσο για το Ελληνικό, όσο και για το Ξένο µουσικό ρεπερτόριο (ΑΕΠΙ κλπ).
4. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας δηλώσει ότι δεν χρησιµοποιεί ούτε
πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από Οργανισµούς
Συλλογικής ∆ιαχείρισης των δηµιουργών, προκειµένου να αποφευχθεί η δυνατότητα
κατάχρησης και παραβίασης του Ν. 2121/1993, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη
δήλωση του ν.1599/1986 µε το εξής περιεχόµενο: «Η µουσική που χρησιµοποιώ στο
κατάστηµά µου ανήκει αποκλειστικά και µόνον σε δηµιουργούς ή άλλους δικαιούχους
που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώµατος σε
οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και στην
ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είµαι επίσης ενήµερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή
ραδιοφωνική εγκατάσταση (συµβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστηµά µου 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
∆ήµος (Ο.Τ.Α.) να το κοινοποιήσει άµεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».
5. Σε περίπτωση που ζητηθεί ∆ηµοτική άδεια µουσικής µεγαλύτερη του ενός (1) έτους θα
υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι µέσα ένα µήνα, πριν την
λήξη της ήδη προσκοµισθείσας στο ∆ήµο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης του Ο.Σ.∆., θα
προσκοµίσει ανανέωση αυτής και για το κάθε επόµενο έτος της τριετίας.
6. ∆ηµοτική Ενηµερότητα σύµφωνα µε το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006
7. Παράβολο αξίας 75 € για ένα έτος
8. ∆ήλωση υπογεγραµµένη από µηχανικό για την σχεδιαζόµενη ηχοµόνωση, τη θέση και
την ισχύ των ηχείων.
9. Σύµφωνη γνώµη της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας, (παρ.4 άρθρο 5
ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’
10 . Σε περίπτωση που επιθυµούν χρήση µουσικής σε υπαίθριο χώρο, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παρ 3 του προηγούµενου άρθρου, υποβάλλονται τα εξής επιπρόσθετα
δικαιολογητικά.
α) Τεχνική Έκθεση αρµόδιου µηχανικού σε τρία (3) αντίτυπα, στην οποία θα
τεκµηριώνεται ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα
τυχόν µέτρα ηχοπροστασίας που έχουν ληφθεί, µε µέγιστη Α- ηχοστάθµη 80 db, δεν
δηµιουργούν προβλήµατα στα σηµεία προστασίας, σύµφωνα µε την Α5/3010/85 Υγειον.
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∆ιάταξη και θα συνοδεύεται µε τοπογραφικό διάγραµµα µε τη θέση και την φορά των
ηχείων, καθώς και την απόσταση από τους χώρους της παρ. 3 του άρθρου 24 του
παρόντος, σε ακτίνα 50 µέτρων
11. Τα υπαίθρια Κέντρα ∆ιασκέδασης θα υποβάλλουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας της
Πολεοδοµίας ότι η απόστασή τους από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία (κύρια ή
δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκοµείο, γηροκοµείο, σανατόριο, και γενικά
εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας
Υγειονοµικής Υπηρεσίας είναι τουλάχιστον 300 µέτρα.
Άρθρο 25
Στοιχεία και περιεχόµενο αδείας µουσικής
1. Η
∆ηµοτική άδεια περί λειτουργίας µουσικής, σ’ ένα κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος , εκδίδεται από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τµήµα Αδειοδοτήσεων
και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, µετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ή του Συµβούλιου της ∆ηµοτικής Κοινότητας όπου λειτουργεί το κατάστηµα,
σύµφωνα µε το άρθρο 73 , παρ. 1 Α και άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του
Ν. 3463/2006 και χορηγείται στη συνέχεια αυτή, µε πράξη - απόφαση του ∆ηµάρχου
ή του αρµοδίου καθ’ ύλην Αντιδηµάρχου .
2. Η ∆ηµοτική άδεια µουσικής ανάλογα µε τον τρόπο, την µορφή ή τα µέσα χρήσης , εκτέλεσης
και λειτουργίας της µουσικής στο κατάστηµα που ο υπεύθυνος αυτού - ενδιαφερόµενοςπου µε την αίτηση του ζήτησε, άλλοτε παρέχεται για µουσικά όργανα (όταν δηλαδή έχουµε
ζωντανή εκτέλεση µε µουσικά όργανα , τραγουδιστές κ.λ.π.), οπότε και ορίζεται ως άδεια
µουσικών οργάνων , και άλλοτε παρέχεται για µηχανικά µέσα (όταν δηλαδή
χρησιµοποιούνται π.χ. στερεοφωνικό συγκρότηµα µε ή χωρίς ηχεία , ραδιόφωνο ,
τηλεόραση , ηλεκτρονικά ή ψηφιακά µέσα , υλικοί φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου κ.λ.π.)
οπότε και ορίζεται ως άδεια περί χρήσης και λειτουργίας µουσικής µε µηχανικά ή λοιπά
τεχνολογικά µέσα ή παροχής υπηρεσιών µέσω διαδικτύου – internet.
3. Άδεια µουσικής που εκδόθηκε και χορηγήθηκε από τον ∆ήµο Χερσονήσου κατά τον α’
τρόπο χρήσης- λειτουργίας της µουσικής ( π.χ. άδεια µουσικής µε µηχανικά µέσα) και στη
διάρκεια ισχύος και λειτουργίας αυτής,τροποποιήθηκε και παραβιάστηκε στη πράξη και
την εφαρµογή της από τον επιχειρηµατία στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε και χορηγήθηκε
[ π.χ. λειτουργεί αντί µε µηχανικά µέσα µε µουσικά όργανα ] , τότε υπάρχει παραβίαση
των όρων έκδοσης και λειτουργίας της εν λόγω αδείας µουσικής , και η παραβίαση αυτή
αποτελεί ευθεία παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης της και
ανακαλείται αυτεπάγγελτα µε απόφαση του ίδιου του οργάνου που την εξέδωσε και
χορήγησε .
4. Κατά την ίδια έννοια η ∆ηµοτική άδεια περί λειτουργίας µουσικής µε µηχανικά µέσα ή
περί λειτουργίας µουσικών οργάνων θα πρέπει, όσο επί της απόφασης, όσο και επί του
σώµατος της άδειας αυτής να αναφέρει αφενός µεν την χρονική διάρκεια ισχύος της
(από… .έως……..) και σε περίπτωση µεγαλύτερης διάρκειας θα πρέπει υποχρεωτικά να
προϋπάρχει και ή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής , που χορηγεί ο Ο.Σ.∆. του ν.
2121 / 93 , µε τον αντίστοιχο σε διάρκεια ίσο χρόνο ισχύος και των δύο και , αφετέρου δε
και τον τρόπο και τα µέσα χρήσης , εκτέλεσης και λειτουργίας της µουσικής κατά τα
ανωτέρω .
Άρθρο 26
Περί της ανανεώσεως της άδειας µουσικής
1. Η ∆ηµοτική άδεια για την χρήση – λειτουργία µουσικής ή µουσικών οργάνων σ’ ένα
κατάστηµα / επιχείρηση, ανανεώνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου κάθε έτος
αν είναι ετήσιας διάρκειας ή σε κάθε περίπτωση ανά δύο ή τρία έτη ή επ΄ αόριστον,
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εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόµενο, ανάλογα την ισχύ της , αρκεί να υποβληθεί η
σχετική περί ανανέωσης αίτηση µε όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτήν,
τουλάχιστον ένα µήνα πριν την λήξη της υπάρχουσας και σε κάθε περίπτωση οπωσδήποτε
πριν την λήξη της προηγούµενης, διαφορετικά αυτοδίκαια παύει να ισχύει .
2. Μέχρι να εκδοθεί η σχετική νέα απόφαση για την 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 πράξης
ανανέωσης η χρήση των µουσικών οργάνων τεκµαίρεται ότι είναι νόµιµη. (παρ.1 άρθρο 5
ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’) , υπό την
προϋπόθεση όµως ότι θα έχουν υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία Αδειών του ∆ήµου,
µαζί µε την αίτηση ανανέωσης και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στην παρούσα για την έκδοση ή την ανανέωση αυτής και χωρίς να
απαιτείται γνωµοδότηση της Υγειονοµικής υπηρεσιας .
3. Ο ενδιαφερόµενος που εµπρόθεσµα υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της άδειας µουσικής
µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, απολαµβάνει των διευκολύνσεων που προβλέπει
η ως άνω Κ.Υ.Α, σε κάθε πραγµατοποιούµενο στο κατάστηµα του έλεγχο από τα
Αστυνοµικά και λοιπά αρµόδια όργανα του ∆ήµου, επιδεικνύοντας στη περίπτωση αυτή
αντίγραφο της αιτήσεως ανανέωσης που υπέβαλε στον ∆ήµο εµπρόθεσµα, προκειµένου να
µη βεβαιώνονται σε βάρος του παραβάσεις έλλειψης της άδειας µουσικής µέχρι να του
χορηγηθεί η νέα άδεια µουσικής για το επόµενο της λήξεως χρόνο της προηγούµενης .
4. Ο ∆ήµος στις περιπτώσεις αυτές χορηγεί στον ενδιαφερόµενο κυρωµένο αντίγραφο της
αιτήσεως ανανέωσης µε το σχετικό πρωτόκολλο κατάθεσης αυτής, για να κάνει χρήση του
αυτός µέχρι να εκδοθεί η σχετική άδεια µουσικής, µόνο στην περίπτωση που έχει
εµπρόθεσµα επισυνάψει σ’ αυτήν και όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την ανανέωση της άδειας µουσικής, διαφορετικά δεν µπορεί να απολαύσει των
διευκολύνσεων που η παραπάνω ΚΥΑ προβλέπει .
5. Σε περίπτωση µεταβίβασης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή επιχείρησης
αρµοδιότητας του ∆ήµου, σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό), πέρα από την
αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, είναι δυνατή και η
αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων, χωρίς την τήρηση
της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας, αρκεί να είναι σε χρονική ισχύ και η
αντίστοιχη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής του Ο.Σ.∆. των πνευµατικών δικαιωµάτων
των ∆ηµιουργών του Ν. 2121/93 ή εφόσον αυτή έχει λήξει να προσκοµιστεί από τον νέο
επιχειρηµατία στο ∆ήµο η ανανέωση της κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα στο σχετικό
άρθρο της παρούσας.
Άρθρο 27
∆ικαιολογητικά για ανανέωση άδειας µουσικής
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της ∆ηµοτικής άδειας µουσικής είναι:
α- Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία) από τον ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
από τρίτους δια εξουσιοδοτήσεως µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
β- Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος,
γ- Αντίγραφο της προηγούµενης άδειας µουσικής ή µουσικών οργάνων ,
δ- Άδειας – βεβαίωσης δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής του Ο.Σ.∆. πνευµατικών
δικαιωµάτων για το νέο έτος
ε- Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας δηλώσει ότι δεν χρησιµοποιεί ούτε
πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από Οργανισµούς Συλλογικής
∆ιαχείρισης των δηµιουργών, προκειµένου να αποφευχθεί η δυνατότητα κατάχρησης και
παραβίασης του Ν. 2121/1993, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 µε
το εξής περιεχόµενο: «Η µουσική που χρησιµοποιώ στο κατάστηµά µου ανήκει αποκλειστικά
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και µόνον σε δηµιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του
περιουσιακού τους δικαιώµατος σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην
ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είµαι επίσης ενήµερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή
ραδιοφωνική εγκατάσταση (συµβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστηµά µου 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 ∆ήµος (Ο.Τ.Α.) να
το κοινοποιήσει άµεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».
στ- ∆ηµοτική Ενηµερότητα περί µη οφειλής στον ∆ήµο του άρθρου 285 του Κ.∆.Κ. (Ν.
3463/2006).
Άρθρο 28
Περί των Αστυνοµικών ∆ιατάξεων περί των Ωρών λειτουργίας της µουσικής των
Παρατάσεων του Ωραρίου και Κοινής Ησυχίας
1.
Η εκάστοτε «∆ηµοτική άδεια µουσικής – µουσικών οργάνων» που χορηγείται τελεί ,
επίσης , υπό τον όρο της λειτουργίας της µουσικής στα πλαίσια των επιτρεπτών ωρών και
ωραρίων χρήσης και λειτουργίας αυτής , σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αρ. 3/ 1996
Αστυνοµικής ∆ιάταξης , που καθορίζει µεταξύ όλων των άλλων και α) για µεν την χειµερινή
περίοδο, δηλαδή από 1ης Οκτωβρίου µέχρι 31ης Μαρτίου, την λειτουργία της µουσικής µέχρι
την 22:00 ώρα και β) για δε την θερινή περίοδο , δηλαδή από 1η Απριλίου µέχρι την 30η
Σεπτεµβρίου, την λειτουργία µέχρι την 23:00 ώρα , µε παύση των µέσων µετάδοσης ή
αναµετάδοσης της µουσικής από την 15:00 έως την 17:00 ώρα .
2. Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 3 της παραπάνω Αστυνοµικής ∆ιάταξης «Η ανωτέρω
άδεια χορηγείται µέχρι την 22:00 ώρα τη χειµερινή περίοδο και την 23:00 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,
για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι και την 02:00 ώρα π.µ. και για τα
κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03:00 ώρα π.µ., υπό την προϋπόθεση ότι δε
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων».
2. Σε εφαρµογή της παραπάνω Αστυνοµικής ∆ιάταξης επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου
λειτουργίας µουσικής , είτε µε µηχανικά , είτε µε µουσικά όργανα γίνεται αυτή και ως
εξής ειδικότερα
α) Κατά την χειµερινή περίοδο από 1ης Οκτωβρίου µέχρι 31ης Μαρτίου
• Κυριακή έως Πέµπτη µέχρι την 12η νυχτερινή κατ’ ανώτατο όριο και
• Παρασκευή – Σάββατο - παραµονές αργιών, τις επίσηµες αργίες, τοπικές
θρησκευτικές και εθνικές εορτές µέχρι την 01:00 της επόµενης ηµέρας κατ’
ανώτατο όριο
β) Κατά την θερινή περίοδο από 1η Απριλίου µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου
• Κυριακή έως Πέµπτη µέχρι την 12:30 π.µ. κατ’ ανώτατο όριο και
• Παρασκευή – Σάββατο - παραµονές αργιών, τις επίσηµες αργίες, τοπικές θρησκευτικές
και εθνικές εορτές µέχρι την 01:30 της επόµενης ηµέρας κατ’ ανώτατο όριο
Επαναλαµβάνεται ότι τόσο κατά την χειµερινή όσο και κατά την θερινή περίοδο η
µουσική θα λειτουργεί µόνον εντός των καταστηµάτων µε κλειστές πόρτες και παράθυρα
για την προστασία και περιφρούρηση της κοινής ησυχία των περιοίκων
Για τα καταστήµατα που κάνουν χρήση µουσικής στον υπαίθριο χώρο ορίζεται και για την
χειµερινή και την θερινή περίοδο µέχρι την 23:00 µ.µ
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Άρθρο 29
Παράταση ωραρίου λειτουργία της µουσικής
Ο σεβασµός της κοινής ησυχίας και της ποιότητας της ζωής των πολιτών και ειδικότερα
των περιοίκων των καταστηµάτων υγειονοµικών ενδιαφέροντος και των σχετικών
επιχειρήσεων αποτελεί ουσιώδη και πρωταρχικό δικαίωµα των πολιτών αλλά και υποχρέωση
όλων που ο ∆ήµος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίσει για την εύρυθµη λειτουργίας της
πόλης και του ∆ήµου γενικότερα.
Ταυτόχρονα ο ∆ήµος προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των καταστηµάτων –
επιχειρήσεων και της δραστηριότητας αυτών, κατ΄ εφαρµογή της ανωτέρω Αστυνοµικής
∆ιάταξης και λαµβάνοντας υπόψη και τα πραγµατικά δεδοµένα της περιοχής, αλλά και την
αρµονική συµβίωση των επιχειρηµατιών και των κατοίκων της πόλης, δια της παροούσας
λαµβάνει απόφαση και για την παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικής, ως κάτωθι:
1. Επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας της µουσικής για τα καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ∆.Κ.Κ., που λειτουργούν σε όλες τις ∆ηµοτικές
και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου Χερσονήσου, πέραν των νοµίµων επιτρεπτών ωραρίων,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου, και αφού η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ελέγξει, πέρα
των δικαιολογητικών και τις πραγµατικές συνθήκες του χώρου όπου λειτουργεί το κατάστηµα,
χωρίς να δηµιουργεί προβλήµατα στους περίοικους.
2. Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, µετά την υποβολή του αιτήµατος από τον ενδιαφερόµενο,
εξετάζει τα πραγµατικά δεδοµένα της περιοχής, όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστηµα
του αιτούντος (π.χ. αµιγούς οικιστικής ή µη περιοχής, πυκνοκατοικηµένης 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.λ.π), όπως και το αν και κατά
πόσο ο υπεύθυνος του καταστήµατος αυτού, έχει δώσει στο παρελθόν µε την επιχειρηµατική
και λειτουργική του δράση, δικαιώµατα διαµαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων, µηνύσεων
διατάραξης κοινής ησυχίας κλπ.
3. Σε κάθε περίπτωση που χορηγήθηκε παράταση του ωραρίου και ο επιχειρηµατίας του εν
λόγω καταστήµατος – επιχείρησης, δεν συµµορφώνεται στους όρους της κατεχόµενης άδειας
και ενοχλεί συστηµατικά και κατ’ εξακολούθηση τους περίοικους και ο ∆ήµος 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 Ποιότητα Ζωή ή το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου,
επιλαµβάνεται του προβλήµατος και ανακαλεί αυτοδίκαια µε νέα απόφαση της την σχετική
άδεια περί παράτασης του ωραρίου του εν λόγω καταστήµατος – επιχείρησης.
4. 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 ∆ήµος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίζει για την εύρυθµη λειτουργία της
πόλεως και του ∆ήµου γενικότερα.
Άρθρο 30
∆ικαιολογητικά για την παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση παράτασης ωραρίου µουσικής – µουσικών
οργάνων είναι τα εξής:
α) Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία) από τον ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
από τρίτους δια εξουσιοδοτήσεως µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
β) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων,
γ) Φωτοαντίγραφο τυχόν προηγούµενης απόφασης περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας
µουσικής- µουσικών οργάνων
δ) ∆ηµοτική Ενηµερότητα περί µη οφειλής στο ∆ήµο
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Άρθρο 31
Περί της ανάκλησης των αδειών µουσικής και ανάκληση της
παράτασης ωραρίου µουσικής
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας µουσικής, εφαρµόζονται όσα ισχύουν για την
ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Συγκεκριµένα µία άδεια µουσικής που έχει
χορηγηθεί παράνοµα, πάσχει ακυρότητα και πρέπει να ανακληθεί για λόγους νοµιµότητας
π.χ. γιατί χορηγήθηκε χωρίς την άδεια του Οργανισµού Συλλογικής ∆ιαχείρισης δηµόσιας
εκτέλεσης µουσικής του ν. 2121 / 1993, χωρίς να χρειάζονται τρεις µηνύσεις .
Η δηµοτική άδεια περί λειτουργίας µουσικής σ’ ένα κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ανακαλείται υποχρεωτικά από τον ∆ήµο που την
χορήγησε , σε κάθε περίπτωση που παραβιασθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης
της .
Για να ισχύει µία χορηγηθείσα ∆ηµοτική 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 και η δηµοτική άδεια περί
λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα αυτό (υπ’ αρ. 57904/2007 εγκύκλιος Υπουργείου
Εσωτερικών ) .
Προκειµένου περί κέντρων διασκεδάσεως και καταστηµάτων που λειτουργούν
κυρίως µε καλλιτεχνικό µουσικό πρόγραµµα ( π.χ. µε µουσικά όργανα , τραγουδιστές
κ.λ.π. ), σε περίπτωση που δεν έχει προσκοµισθεί από τον υπόχρεο επιχειρηµατία
στον ∆ήµο και η αντίστοιχη σε χρονική ισχύ και διάρκεια άδεια ∆ηµόσιας εκτέλεσης
µουσικής της ΑΕΠΙ ,τότε πάσχει στη νοµιµότητα της , αυτή καθαυτή η άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας ως καταστήµατος κέντρου διασκεδάσεως, και αποτελεί λόγο ανάκλησης της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ως κέντρου διασκεδάσεως , και σε περίπτωση που δεν
συµµορφωθεί ο υπεύθυνος αυτού εντός δεκαηµέρου προθεσµίας , ο ∆ήµος υποχρεωτικά
και αυτεπάγγελτα ανακαλεί αυτήν .
Στις περιπτώσεις των λοιπών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που έχουν
λάβει από τον ∆ήµο α) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής προσφοράς
οινοπνευµατωδών ποτών, επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου ή πλήρου γεύµατος
κ.λ.π. και β) άδεια περί λειτουργίας µουσικής µε µηχανικά µέσα εκτέλεσης αυτής εντός
αυτού , τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία σε περίπτωση παράβασης ή
παραβίασης της ∆ηµοτικής άδειας µουσικής :
α - Ανακαλείται – αφαιρείται όχι µόνο η ∆ηµοτική άδεια µουσικής , αλλά και η
∆ηµοτική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος, όταν διαπιστωθούν και
βεβαιωθούν µέσα στο ίδιο το έτος τρεις παραβάσεις σε βάρος των υπευθύνων του
καταστήµατος, οπότε επιβάλλεται το διοικητικό µέτρο της ανάκλησης και της άδειας
λειτουργίας αυτού από 10 έως 60 ηµέρες , σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Π.∆.
180 / 79 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει .
Η απόφαση περί παράτασης ωραρίου µουσικής σε ένα κατάστηµα ανακαλείται από το
όργανο που την εξέδωσε ( Επιτροπή Ποιότητα Ζωής) στις κάτωθι περιπτώσεις:
α- ΄Οταν τα αρµόδια προς τούτο όργανα εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους
βεβαιώσουν δύο (2) παραβάσεις για υπέρβαση της επιτρεπόµενης µέγιστης ηχοστάθµης,
ήτοι υπέρβαση των 80db
β- Όταν τα αρµόδια όργανα βεβαιώσουν εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους τρείς (3)
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παραβάσεις για υπέρβαση χρονικών ορίων της παράτασης ωραρίου µουσικής
γΣε περίπτωση που διαπιστωθεί και βεβαιωθεί παράβαση ότι το κατάστηµα /
επιχείρηση λειτουργούσε µε ανοικτές πόρτες και παράθυρα.
Σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου πρόκειται να προβούν σε
ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών , 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 .

1.

2.

Άρθρο 32
∆ιοικητικά πρόστιµα
Όλοι οι όροι που αναγράφονται πάνω στην εκάστοτε χορηγούµενη από τον ∆ήµο άδεια
µουσικής , τελούν υπό την αίρεση της τήρησης αυτών από τον επιχειρηµατία
χρήστη της µουσικής, διαφορετικά κάθε παραβίαση αυτών αποτελεί λόγο ανάκλησης της
, επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά των παραβατών σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις των νόµων .
Σ’ εφαρµογή της παρ. 3, του άρθρου 79 , του Ν. 3463/2006, µε τον παρόντα κανονισµό
θεσπίζονται και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιµα κατά των παραβατών εκείνων που
δεν τηρούν τους όρους έκδοσης , ισχύος και λειτουργίας των αδειών µουσικής που
ο ∆ήµος τους χορήγησε, όσο και κατ’ εκείνων των επιχειρηµατιών – υπευθύνων που
χωρίς καν άδεια του ∆ήµου θα εκτελούν – χρησιµοποιούν µουσική εντός των
καταστηµάτων τους, πράξεις και παραβάσεις που θα διαπιστώνονται από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα , και ειδικότερα τα εξής .
α- Βεβαίωση παράβασης λειτουργίας – χρήσης µουσικής χωρίς άδεια , πρόστιµο 500,00

€
β- Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας µουσικής πέραν του επιτρεπόµενου ωραρίου,
πρόστιµο χιλιών ευρώ (1.000, 00 €)
γ- Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας µουσικής κατά την διάρκεια των ωρών κοινής
ησυχίας (µεσηµεριανό ωράριο κατά την οποία απαγορεύεται η χρήση και λειτουργίας
µουσικής), πρόστιµο πεντακόσια ευρώ (500,00 €)
δΓια βεβαίωση παράβασης για λειτουργία µουσικής πέραν του ανώτατου
επιτρεπόµενου ορίου έντασης (µέγιστη ηχοστάθµη 80 db για τα λοιπά καταστήµατα και τα
100 db για τα κέντρα διασκέδασης, πρόστιµο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €)
ε- Για βεβαίωση παράβασης για µη τήρηση ή τροποποίηση της κατεχόµενης άδειας
µουσικής (π.χ. τοποθέτηση ηχείων στον εξωτερικό χώρο, λειτουργία µε ανοικτές πόρτες,
παράθυρα κ.λ.π) πρόστιµο χιλίων πεντακοσίων ευρών (1.500,00 €)
Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιµα θα επιβάλλονται από το Τµήµα Εσόδων και
Προσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε απόφαση ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου
Αντιδηµάρχου
Αρθρο 33
Ο ρόλος των υγειονοµικών υπηρεσιών στη λειτουργία
µουσικής – µουσικών οργάνων
1. Ο έλεγχος της λειτουργίας της µουσικής και των µουσικών οργάνων στα καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος θεσπίστηκε µε την αρ. Α5/3010/85 Υγειονοµική ∆ιάταξη
«Μέτρα προστασίας της ∆ηµοσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων
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∆ιασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε την Υ2/οικ
15438/10-10-2001 (ΦΕΚ 1346/2001 τ. Β), προκειµένου να προστατεύσει τον πολίτη
από το θόρυβο που σύµφωνα µε τα ισχύοντα επιστηµονικά δεδοµένα αποτελεί την πιο
σηµαντική όχληση στη διάρκεια των ωρών ησυχίας και φυσικά στη διάρκεια του ύπνου.
2. Η υγειονοµική υπηρεσία σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία έχει την αρµοδιότητα
χορήγησης της γνωµοδότησης για την λειτουργία µουσικής είτε σε κέντρο διασκέδασης
είτε σε λοιπό κατάστηµα, ύστερα από διαδικασία ηχοµέτρησης
3. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων λειτουργίας όπως η χρησιµοποίηση ενισχυτή
µεγάλης ισχύος , ζωντανή µουσική µε µεγαφωνικές εγκαταστάσεις σε λοιπά
καταστήµατα ή η λειτουργία λοιπών καταστηµάτων ως κέντρων διασκέδασης σε
περιοχές όπου από τις χρήσεις γης απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία αυτών και
φυσικά υπόκεινται στους περιορισµούς των ώρων κοινής ησυχίας , καθώς και η
µετατροπή λοιπών καταστηµάτων σε κέντρα διασκέδασης , π.χ. µικροφωνικές
εγκαταστάσεις, ενισχυτές και ηχεία, πίστα χορού κλ.π. , διενεργείται έλεγχος από την
Υγειονοµική Υπηρεσία και στη συνέχεια ο υπεύθυνος του καταστήµατος για να
επαναφέρει το κατάστηµά του στην προτέρα κατάσταση και θέση σύµφωνα µε την
Α5/3010/85 Υγειονοµική ∆ιάταξη και τα άρθρο 80 και 81 του Ν. 3463/2006 και σε
περίπτωση µη συµµόρφωσής του ο ∆ήµος προβαίνει στην προσωρινή ή οριστική
ανάκληση της λειτουργίας του, σύµφωνα µε την εισήγηση της Υγειονοµικής υπηρεσίας
όπως προβλέπεται από την Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 Υγειονοµική ∆ιάταξης.
Προϋπόθεση χορήγησης άδειας η πληρωµή ∆ηµοτικού τέλους
1. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 24237/2009 του Υπουργείου Εσωτερικών, τα νυκτερινά
κέντρα, οι αίθουσες χορού, τα καταστήµατα µε θεάµατα και ποτά, τα καφωδεία, τα
κέντρα διασκέδασης, τα καµπαρέ, τα νάιτ κλάµπ, οι µπουάτ, τα χορευτικά κέντρα µε
µουσική που λειτουργούν τη µουσική µε την χρήση µουσικών οργάνων, υπόκεινται σε
δηµοτικό τέλος 5% επί των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων τους, ενώ εκείνα που
χρησιµοποιούν µηχανικά µέσα για την λειτουργία της µουσικής, υπόκεινται στην
καταβολή τέλους 0,5%
2. Τα καταστήµατα που κάνουν χρήση µουσικών οργάνων, υπόκεινται σε τέλος 5% επί του
συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων τους, ανεξάρτητα των ηµερών χρησιµοποίησης των
οργάνων αντί του τέλους 0,5% που επιβάλλεται στα λοιπά καταστήµατα.
3. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης, ανανέωσης, παράτασης, µεταβίβασης, χορήγησης κ.λ.π,
τόσο των αδειών λειτουργίας όσο και των αδειών µουσικής καθώς και των
παρατάσεων ωραρίου µουσικής, ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας – υπεύθυνος του
καταστήµατος, είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου,
σύµφωνα µε το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» τη
∆ηµοτική Ενηµερότητα περί µη οφειλής του στο ∆ήµο.
Άρθρο 35
Μεταβατικές διατάξεις
Όλες οι µέχρι την έκδοση της παρούσας εκδοθείσες αποφάσεις που έχουν χορηγηθεί και
βρίσκονται σε ισχύ θα πρέπει να εναρµονιστούν µε τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας
τοπικής κανονιστικής απόφασης
Άρθρο 36
Ισχύουσα νοµοθεσία αποφάσεις και διατάξεις
Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση (κανονισµός και διάταξη), που αφορά τους όρους και
τις προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης και ανάκλησης των ∆ηµοτικών Αδειών Περί
Λειτουργίας Μουσικής (είτε µε µηχανικά µέσα, είτε µε µουσικά όργανα, έλαβε υπόψη της και
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βασίστηκε στις πιο κάτω διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και ειδικότερα στις εξής .
1. Στα άρθρα 75 ( παρ. 2 , περ. 13, 15, 16 και 18), 76 παρ. 1 , 79 και 80 παρ. 4 και επόµ.
του Ν 3463/2006 «Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» ΦΕΚ 114 / τ. Α /2006 .
2. Στα άρθρα 73 και 83 του Ν. 3852 / 2010 (Καλλικράτης)
3. Στα άρθρα 1 , 3 , 14 , 18 παρ. 1β , 32 , 55 , 56 , 63 παρ. 1 και 2 και 66 , του Ν 2121/93
«περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας».
4. Στο άρθρο 22 του ν. 3563/2007 όπως και στα άρθρα 6 και 21 του ν. 2690 / 99 .
5. Στο Π.∆. 180/79 «περί όρων λειτουργίας καταστηµάτων οινοπνευµατωδών ποτών και
κέντρων
διασκεδάσεως»
, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε
τα Π.∆. 231/1989, 457/1990, 282/1998, 257/2001 και 264/2003 , όπως και στο Π.∆. 1180 /
8-10-1981
6. Στην υπ’ αρ. 57904/2007 Ερµηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης .
7. Στην υπ’ αρ. 10551 ΚΥΑ/26 Φεβρουαρίου 2007 ΦΕΚ 246 / τ. Β/2007, που αναφέρεται
στην απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
θαλασσοπλοούντων πλοίων.
8. Στις υπ’ αρ. 7617/1996 , 60153/1996 , και 51 / 2006 Εγκύκλιες του ΥΠΕΣ∆ΑΑ. .
9. Στην υπ’ αρ. 3 ∆ιάταξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας «περί µέτρων για την
τήρηση της κοινής ησυχίας»
10. Την ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 (Φεκ 2496/4-11-2012 Τ. β)
11.
Στη Α5/3010/1985, όπως τρ/κε και ισχύει και στην Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις
12. Στην υπ’ αρ. 501 / 2000 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους .
13. Το Π.∆. 85 / 1991 [ ΦΕΚ 1346 / τ.β. / 1991 ‘’ Περί προστασίας των εργαζοµένων από
τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο ‘’.
Αρθρο 37
Έναρξη ισχύος
1. Η παρούσα ισχύει για όλη την περιφέρεια του ∆ήµου Χερσονήσου από της νοµίµου
δηµοσίευσή της στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 284 του Κ.∆.Κ. , στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στο
διαδίκτυο για να λάβει Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης και σύντοµη περίληψη αυτής σε
µία τοπική εφηµερίδα για να λάβουν γνώση οι ∆ηµότες – Κάτοικοι και οι Επαγγελµατίες
των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων αρµοδιότητας του
∆ήµου , όπως και όλοι οι ενδιαφερόµενοι πολίτες και δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του προϋπολογισµού του ∆ήµου
2. , Η ισχύς της αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στο διαδίκτυο κατά τα ανωτέρω και δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Έγινε εκτενής διαλογική συζήτηση
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κάλεσε τα µέλη της για να
αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της ∆/νσης τεχνικών
υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, το σχέδιο του κανονισµού για τον
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προσδιορισµό των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης – χορήγησης ανάκλησης και
ανανέωσης και παράτασης ωραρίου των αδειών λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων
στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος αρµοδιότητας του ∆ήµου Χερσονήσου και µετά
από εκτενής διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει οµόφωνα :
1. Θέτει υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχέδιο κανονισµού για τον προσδιορισµό
των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης – χορήγησης ανάκλησης και ανανέωσης και
παράτασης ωραρίου των αδειών λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων στα
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος αρµοδιότητας του ∆ήµου Χερσονήσου µε τις
τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
To ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και το άρθρο 65 του N.
3852/2010 και το άρθρο 79 του Ν.. 3463 / 2006 Κ.∆.Κ., είναι αρµόδιο να θεσπίζει Τοπικές
Κανονιστικές Αποφάσεις, µε τις οποίες θέτει κανόνες και καθορίζει όρους και προϋποθέσεις
για τα θέµατα που αναφέρονται στο άρθρο 79 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006).
Σύµφωνα µε τα άρθρα 75 και 80 του Κ.∆.Κ. και ειδικότερα µε την παρ. ΙΙ. περ. 18 του
άρθρου 75 έχει την αρµοδιότητα της χορήγησης και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας
µουσικών οργάνων , καθώς και τον έλεγχο της τήρησης των σχετικών διατάξεων, έχει δε
ανατεθεί ως αρµοδιότητα κρατικού χαρακτήρα , που ασκείται σε τοπικό επίπεδο για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών , από τους ∆ήµους (Ο.Τ.Α.) .
Επίσης µε την υπ’ αρ. παρ. 1 , περ. γ9 του ιδίου άρθρου 75 και στον τοµέα αρµοδιότητας
των Ο.Τ.Α. για την ποιότητα ζωής και την εύρυθµη λειτουργία των πόλεων και των οικισµών ,
η ∆ηµοτική Αρχή έχει αρµοδιότητα να προσδιορίζει µε Τοπικές Κανονιστικές Αποφάσεις , τους
όρους και τις ώρες λειτουργίας της µουσικής στα καταστήµατα που λειτουργούν στα διοικητικά
όρια της περιφέρειας τους , στο πλαίσιο των υγειονοµικών και κανονιστικών αποφάσεων της
διοίκησης , ενώ µε το άρθρο 80 παρ. 4 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006)] και τα άρθρα 73 και 83
του Ν. 3852/2010, προσδιορίζεται ο τρόπος και το αρµόδιο όργανο για την χορήγηση της
άδειας λειτουργίας της µουσικής .
Σήµερα στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής του Ν. «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) , η
αρµοδιότητα να χορηγεί , να ελέγχει και να ανακαλεί τις σχετικές άδειες , περιήλθε στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε το άρθρο 73 , µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.
3852/ 2010 σε συνδυασµό και µε τις παραπάνω διατάξεις του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006).
Παράλληλα µε την υπ’ αρ. Α5 3010/85/ (τ.Β 593) Υγειονοµική ∆ιάταξη, καθορίζονται
µέτρα για την προστασία της δηµόσιας υγείας από θορύβους µουσικής των κέντρων
διασκεδάσεως και των λοιπών καταστηµάτων .
Με βάση τις διατάξεις της συγκεκριµένης υγειονοµικής διάταξης, η αρµόδια υγειονοµική
υπηρεσία , διενεργεί αυτοψία στο κατάστηµα για την µέτρηση της ηχοστάθµης και γνωµατεύει
σχετικά , προκειµένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µουσικής .Σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 4 της Υγειονοµικής ∆ιάταξης , η επιτρεπόµενη µέγιστη ηχοστάθµη της µουσικής µέσα
στα λοιπά καταστήµατα, προσδιορίζεται στα 80 db και στα κέντρα διασκέδασης στα 100 db.
Aπό την άλλη µεριά µε την υπ’ αρ. 3/1996 Αστυνοµική ∆ιάταξη όπως ισχύει ,
καθορίζονται µέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας .
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ανωτέρω Αστυνοµικής ∆ιάταξης καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας µουσικής στα καταστήµατα των
άρθρων 37 , 38 και 39 της Αιβ / 8577 / 83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης. Ειδικότερα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προσδιορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται
στην χορηγούµενη άδεια και µε την παρ. 3 ορίζεται και η παράταση ωραρίου ύστερα από
αίτηση των ενδιαφεροµένων µέχρι την 03.00 ώρα για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε
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κλειστό χώρο και µέχρι την 02.00 ώρα για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο,
µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των κατοίκων .
Τέλος µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του Ν. 2121/93 (περί
προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας) ,προκειµένου να χορηγηθεί ∆ηµοτική –∆ιοικητική
άδεια για τη χρήση µουσικής ή µουσικών οργάνων και γενικά οποιαδήποτε άδεια σχετική µε
χώρο στον οποίο πρόκειται να εκτελεστούν δηµόσια µουσικές συνθέσεις , απαιτείται η
προσαγωγή άδειας δηµόσιας εκτέλεσης , η οποία χορηγείται από τον Οργανισµό Συλλογικής
∆ιαχείρισης [Ο.Σ.∆.] της εξουσίας δηµόσιας εκτέλεσης .
Έχοντας λοιπόν υπόψη το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006, παρ. 1α , περ. γ’ και στ’ οι
∆ηµοτικές Αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις , στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας , µε τις οποίες θέτουν κανόνες και
προσδιορίζουν , µεταξύ των άλλων , τους όρους έκδοσης , χορήγησης και τις ώρες λειτουργίας
µουσικής σε καταστήµατα και επιχειρήσεις αρµοδιότητας της που λειτουργούν στα γεωγραφικά
όρια του ∆ήµου , λαµβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης , τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την
προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση και την διατάραξη της κοινής ησυχίας .
Η παρούσα τοπική κανονιστική απόφαση αφορά και ρυθµίζει τα των ∆ηµοτικών
∆ιοικητικών Αδειών που εκδίδουν και χορηγούν οι Ο.Τ.Α. για την Λειτουργία Μουσικής είτε
µε µηχανικά µέσα , είτε µε µουσικά όργανα , είτε µε ηλεκτρονικά ή ψηφιακά µέσα και εντός
των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεων αρµοδιότητας του ∆ήµου
που λειτουργούν στο ∆ήµο µας , σύµφωνα µε τα άρθρα 75 , παρ. 2 , περ. 11 ,13 , 15 , 17 και
17 , το άρθρο 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 «Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και το ισχύον
άρθρο 73 υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασµό και µε τα άρθρα
3 , 14 , 18 ιβ’ και 63 παρ. 2 του Ν. 2121/93 «περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας»
και τις αντίστοιχες υγειονοµικές και αστυνοµικές αποφάσεις και διατάξεις που ρυθµίζουν τα
της λειτουργίας αυτών .
Η παρακάτω κανονιστική έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας, τις υγειονοµικές διατάξεις, τις Αστυνοµικές αποφάσεις και διατάξεις, και τις
αντίστοιχες ερµηνευτικές εγκυκλίους και οδηγίες που εκδόθηκαν από το ΥΠΕΣ∆ΑΑ και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης , περί των οποίων αναφέρουµε στο άρθρο 36 της παρούσας

ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Για τις ∆ηµοτικές – ∆ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών
οργάνων
Άρθρο 1
Αρµοδιότητες ∆ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 75 του N. 3463/2006
για τις άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής –µουσικών οργάνων
1. Ο ∆ήµος Χερσονήσου σύµφωνα µε άρθρο 75, παρ 2, περιπτώσεις 13,15,16 και 18, του N.
3463 / 2006, έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα
Περίπτωση 13. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και
εγκατάστασης των καταστηµάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργία και εγκατάστασης
των οποίων καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία κα τους αντίστοιχους
υγειονοµικούς κανονισµούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης αυτών.
Περίπτωση 15. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
κινηµατογράφων, θεάτρων και παρεµφερών επιχειρήσεων και η διενέργεια των
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προβλεποµένων επιθεωρήσεων.
Περίπτωση 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
διατάξεων της.
Περίπτωση 18. Η χορήγηση και ανάκληση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων, καθώς και
ο έλεγχος της τήρησης των σχετικών διατάξεων.
Επισήµανση. Με τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων οι Ο.Τ.Α δεν έχουν απλά την
αρµοδιότητα της χορήγησης των εν λόγω αδειών, αλλά και τον έλεγχο µέσω της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των
αδειών που χορήγησαν, όπως επίσης και την ανάκληση και αφαίρεση αυτών σε κάθε
περίπτωση παραβίασης αυτών στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας.
2. Σύµφωνα επίσης µε το άρθρο 73 του N 3852 / 2010, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και µε το
άρθρο 83 του ιδίου νόµου το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου, είναι
αποφασιστικά και αρµόδια εισηγητικά όργανα άσκησης ειδικότερα και µε την επιφύλαξη
του άρθρου 83 του ιδίου νόµου (παρ. 1 περ. ιιι), για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας
µουσικής . Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι [20] ηµέρες αφότου περιέλθουν
στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία .

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας µουσικής.
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µουσικής σε κατάστηµα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος , είναι το κατάστηµα να λειτουργεί νόµιµα .
3. Η άδεια µουσικής µπορεί να χορηγηθεί :
α) είτε µε την υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήµατος , δηλαδή µετά την προέγκριση ίδρυσής του ,
β) είτε οποτεδήποτε µε την χορήγηση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος και
γ) είτε οποτεδήποτε µετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης του καταστήµατος .
Άρθρο 3
∆ηµοτική – ∆ιοικητική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής
2. Κάθε επιχειρηµατίας που έχει στο όνοµα και στην επωνυµία του (φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο), στην ευθύνη και στην εκµετάλλευση του, την λειτουργία και την διεύθυνση
ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας επιχείρησης, που ανήκει στην
αρµοδιότητα του ∆ήµου και που χρησιµοποιεί – εκτελεί – παρουσιάζει ή εκµεταλλεύεται,
δηµόσια τα µουσικά έργα και την µουσική (ελληνική και ξένη) εντός των χώρων
λειτουργίας του καταστήµατος ή της επιχειρήσεως του, είναι υποχρεωµένος υποβάλλει
σχετική αίτηση, να λαµβάνει και να εφοδιάζεται από τον ∆ήµο, ∆ηµοτική ∆ιοικητική
άδεια για την λειτουργία και την χρήση της µουσικής ( στίχων , συνθέσεων , τραγουδιών)
στο κατάστηµα ή την επιχείρησή του .
4. Η εν λόγω άδεια µουσικής ή µουσικών οργάνων που εκδίδει και χορηγεί ο ∆ήµος
Χερσονήσου µέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων,
αποτελεί ∆ηµοτική ∆ιοικητική Πράξη της ∆ιοίκησης του ∆ήµου , κατ’ εφαρµογή της
αρµοδιότητας του άρθρου 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν. 3852 / 2010 .
5.
΄Ολες οι ∆ηµοτικές ∆ιοικητικές άδειες µουσικής - µουσικών οργάνων θα εκδίδονται από
τον ∆ήµο και θα χορηγούνται στους επιχειρηµατίες – χρήστες της µουσικής σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα, τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, της παρούσας τοπικής
κανονιστικής πράξης – απόφασης .
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Άρθρο 4
Υπόχρεοι εφοδιασµού µε ∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια για την Λειτουργία
Μουσικής – µουσικών οργάνων
Υπόχρεοι να λαµβάνουν από τον ∆ήµο Χερσονήσου και να εφοδιάζονται µε ∆ηµοτική
∆ιοικητική Άδεια για την Λειτουργία της Μουσικής εντός των χώρων δραστηριότητας και
λειτουργίας των καταστηµάτων και των επιχειρήσεων τους είναι:
α) όλοι ανεξαιρέτως οι επιχειρηµατίες που έχουν στο όνοµα τους ( φυσικό ή νοµικό πρόσωπο),
στην ευθύνη και στην εκµετάλλευση τους, τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Χερσονήσου, όπως και
Β) όλοι οι επιχειρηµατίες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) εκείνοι, των οποίων οι επιχειρήσεις
ανήκουν στην αρµοδιότητα του ∆ήµου Χερσονήσου και λειτουργούν στα ∆ιοικητικά όρια
αυτού ,
Γ) όλοι εκείνοι που χρησιµοποιούν – εκτελούν και παρουσιάζουν δηµόσια τα µουσικά έργα –
την µουσική - (Ελληνικά ή και Ξένα) , µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο ( π.χ. µε ζωντανό ,
τεχνικό , µηχανικό , τεχνολογικό ή µε οποιοδήποτε οπτικοακουστικό ή νέο µέσο), στους
χώρους δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών .

4.

5.

6.
α)

β)
γ)

δ)

Άρθρο 5
Τρόποι και µέσα χρήσης – εκτέλεσης της µουσικής
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 ∆ήµου, σε κάθε
περίπτωση απαιτείται, πριν την έναρξη της χρήσης – εκτέλεσης της µουσικής, γραπτή
άδεια, τόσο πρώτα από τον Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης των Πνευµατικών
∆ηµιουργών , όσο και στη συνέχεια από τον ∆ήµο, για την χρήση και την λειτουργία της
µουσικής στους χώρους δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών .
Ειδικά για την χρήση της απλής συσκευής του ραδιοφώνου και την απλή συσκευή
τηλεοράσεως χωρίς ενισχυτή και πρόσθετα ηχεία σε οποιοδήποτε κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος ή επιχείρηση, σύµφωνα µε το σχετικό Οδηγό του Υπουργείου, δεν
απαιτείται έκδοση ∆ηµοτική – ∆ιοικητικής άδειας από τον ∆ήµο. Αντίθετα ο ίδιος
επιχειρηµατίας που είναι χρήστης των µέσων αυτών είναι υποχρεωµένος να είναι
εφοδιασµένος µε γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από τον Ο.Σ.∆., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 2121/93. Σε αντίθετη περίπτωση, η δηµόσια εκτέλεση µουσικής και δια
των µέσων αυτών (απλού ραδιοφώνου και απλής τηλεοράσεως) είναι παράνοµη (άρθρο 3
παρ. 1 περ. ζ΄και η΄ και παρ. 2 Ν. 2121/93) και ως άνευ άδειας γενόµενη (άρθρα 3 παρ. 2,
14 και 66 του ιδίου Νόµου).
Η χρήση – εκτέλεση –παρουσίαση – εκµετάλλευση των µουσικών έργων , στους
προαναφερόµενους χώρους γίνεται συνήθως:
είτε µε µηχανικά µέσα , (όπως ενδεικτικά π.χ. µε υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου,
µε µαγνητόφωνο, κασετόφωνο, στερεοφωνικό συγκρότηµα, στερεοφωνικό συγκρότηµα,
πικ-απ, σιντιέρα, µε ηχεία ή χωρίς αυτά κ.λ.π.)
είτε µε ραδιο-τηλεοπτικά, δορυφορικά, καλωδιακά, ενσύρµατα ή ασύρµατα, δορυφορικά,
NOVA, SUPER SPOR και λοιπά τεχνολογικά ή νέα µέσα
είτε µε ζωντανή µουσική εκτέλεση και µουσικά όργανα, (όπως ενδεικτικά π.χ. µε
µουσικά όργανα –κιθάρες –πιάνο –µπουζούκι κ.λ.π. όργανα - , τραγουδιστές –
ερµηνευτές , εκτελεστές κ.λ.π)] και
είτε µε ηλεκτρονικά ή ψηφιακά µέσα
ή οπτικοακουστικά µέσα ή δια µέσω του
διαδικτύου ή µε οποιοδήποτε εκ των λοιπών τρόπων ή µέσω και των πολυµέσων της
σύγχρονης τεχνολογίας
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Άρθρο 6
Αρµόδιο όργανο έκδοσης της ∆ηµοτικής άδειας λειτουργίας µουσικής
1. Ο ∆ήµος εκδίδει και χορηγεί την διοικητική άδεια λειτουργίας µουσικής, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφεροµένου που συνοδεύεται µε τα νόµιµα προαπαιτούµενα
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 Ν. 3463/2006 , την ΚΥΑ
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 και την Υ1γ/Γ.Π./96967/2012 Υγειονοµική ∆ιάταξη.
2. Αρµόδιο όργανο για την έγκριση της χορήγησης από το γραφείο εκδόσεων αδειών
καταστηµάτων της εν λόγω ∆ηµοτικής –∆ιοικητικής αδείας µουσικής είναι η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου
83 του Ν. 3852/2010 η ∆ηµοτική Κοινότητα, όταν σ’ ένα οποιοδήποτε κατάστηµα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση αρµοδιότητας του ∆ήµου λειτουργεί ή εκτελείται
ή χρησιµοποιείται ή παρουσιάζεται ή γίνεται εκµετάλλευση των µουσικών έργων, της
µουσικής (Ελληνικής ή Ξένης) δηµόσια προς το κοινό, µε οποιοδήποτε τρόπο, µορφή ή
µέσο, για την δηµιουργία ευχάριστης ατµόσφαιρας για τους εργαζόµενους, τους
παρευρισκόµενους στο χώρο ή για την ψυχαγωγία των θαµώνων ή και για την
διασκέδαση των πελατών αυτού, ανάλογα µε το είδος και την µορφή του καταστήµατος /
επιχειρήσεως .
3. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει δηµόσια χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση, αναπαραγωγή
του ήχου, µετάδοση ή αναµετάδοση του ήχου ή της εικόνας και ήχου και εν γένει
λειτουργία µουσικής εντός ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας
επιχείρησης αρµοδιότητας του ∆ήµου, ο επιχειρηµατίας και κατά νόµο υπεύθυνος της
λειτουργίας αυτού / ής, είναι υποχρεωµένος να έχει εφοδιαστεί και µε ∆ηµοτική –
∆ιοικητική Άδεια περί λειτουργίας Μουσικής (εκτός από την άδεια δηµόσιας εκτέλεσης
µουσικής του ν. 2121 / 93) και µάλιστα, πριν την έναρξη της χρήσης- εκτέλεσης και της
λειτουργίας της µουσικής εντός αυτών, διαφορετικά η άνευ αδείας λειτουργία της µουσικής
σ’ αυτό / ή , είναι µη σύννοµη στους χώρους ευθύνης, δραστηριότητας και λειτουργίας του
καταστήµατος ή της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω .
Άρθρο 7
Προϋποθέσεις έκδοσης –χορήγησης ∆ηµοτικής άδειας µουσικής
Η ∆ηµοτική –∆ιοικητική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής χορηγείται σε κάθε υπόχρεο
χρήστη µουσικής και κατά τα ανωτέρω ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία , σύµφωνα µε
τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις .
1. Ύστερα από Αίτηση του ενδιαφεροµένου – επιχειρηµατία χρήστη της µουσικής , µαζί µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται στο αρµόδιο Τµήµα Αδειοδοτήσεων και
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Χερσονήσου.
2.Με σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας
3. Με απόφαση του κατά τόπο αρµόδιου Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου,
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 ή
4. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1
Α΄ περ. ΙΙΙ του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006,
και
5. Τελικά µε Απόφαση – Άδεια - ∆ιοικητική Πράξη του ∆ηµάρχου ή του αρµοδίου
Αντιδηµάρχου, µε την οποία χορηγείται η εγκριθείσα από το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
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Κοινότητας ή από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Χερσονήσου , κατά τα ανωτέρω, άδεια
περί χρήσης – λειτουργίας µουσικής ή µουσικών στο κατάστηµα / επιχείρηση , είτε µε
µηχανικά ή και λοιπά σύγχρονα τεχνολογικά µέσα , είτε µε µουσικά όργανα

Άρθρο 8
Η ∆ηµοτική άδειας µουσικής είναι υποχρεωτική
1. Την ∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια περί λειτουργίας µουσικής ή άδεια µουσικών οργάνων στο
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή στην επιχείρηση τους, είναι υποχρεωµένοι να
την εφοδιασθούν όλοι όσοι επιχειρηµατίες κατά τα ανωτέρω:
α) επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν και να λειτουργήσουν για πρώτη φορά µουσική στο
κατάστηµα ή την επιχείρηση
β) όσοι εκ των οποίων έληξε η χρονική διάρκεια της ήδη υπάρχουσας άδειας µουσικής και
είναι εκ νέου υποχρεωµένοι να ανανεώσουν αυτήν για τον µετέπειτα της λήξεως της
χρονικό διάστηµα και ,
γ) για αυτούς που ήδη χρησιµοποιούν και λειτουργούν µουσική εντός των καταστηµάτων και
επιχειρήσεων τους, χωρίς να έχουν καν εφοδιασθεί όπως όφειλαν, ούτε µε ∆ηµοτική
∆ιοικητική άδεια για την λειτουργία µουσικής σύµφωνα µε το άρθρο 73 και 83 του ν. 3852
/ 2010 και 80 παρ. 4 του Κ.∆.Κ., ούτε µε άδεια δηµόσιας εκτέλεσης αυτής από τον
Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων των
∆ηµιουργών , σύµφωνα µε τα άρθρα 3 , 14 και 63 παρ. 2 και 66 , ν. 2121 / 93 και ,
δ) όλοι εκείνοι που ανεξάρτητα από το αν υπέβαλαν ή δεν υπέβαλαν αίτηση στο ∆ήµο
Χερσονήσου ή δεν εφοδιάστηκαν αυτήν από, παράλειψη ή αδιαφορία, από άγνοια ή εν
γνώσει τους , από πρόθεση ή για διάφορους άλλους λόγους και αιτίες
2. Σκοπός της παρούσας τοπικής κανονιστικής πράξης – απόφασης είναι, το να λειτουργούν
όλα τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και οι επιχειρήσεις αρµοδιότητας του
∆ήµου Χερσονήσου, που χρησιµοποιούν µουσική ή µουσικά όργανα, µε αρχές και
κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς σ’ όλους τους ενδιαφεροµένους επιχειρηµατίες και
πολίτες, έτσι ώστε
να είναι άπαντες εφοδιασµένοι µε άδειες λειτουργίας µουσικής –
µουσικών οργάνων και να λειτουργούν σύννοµα και χωρίς να διαταράσσουν την κοινή
ησυχία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών , αλλά και τα καταστήµατα και οι
επιχειρήσεις να λειτουργούν χωρίς προβλήµατα, στα πλαίσια της απρόσκοπτης
επιχειρηµατικής δραστηριότητας αυτών.
Άρθρο 9
Τα µουσικά έργα –Ελληνικά και Ξένα – αποτελούν προστατευόµενα έργα από το ν. 2121 /
1993 και την Ευρωπαϊκή και ∆ιεθνή νοµοθεσία
1. Τα µουσικά έργα – µουσική (ελληνικά και ξένα) αποτελούν προστατευόµενα έργα, τόσο
από την Ελληνική νοµοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις των άρθρων 1 , 2 , 3 παρ. 1
και 2 , 14 , 55 ,56 , 63 παρ. 2 και 66 του ν. 2121 / 93 , όσο και από τις διεθνείς συµβάσεις
που έχει υπογράψει η χώρα µας .
2. Για την δηµόσια χρήση –εκτέλεση –παρουσίαση των
µουσικών
έργων
(Ελληνικών και Ξένων)] και της µουσικής προς το κοινό, χρειάζεται υποχρεωτικά εκ του
ως άνω νόµου , πριν την έναρξη της χρήσης – λειτουργίας της µουσικής στο χώρο
δραστηριότητας και λειτουργίας ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας
επιχείρησης, αρµοδιότητας του ∆ήµου, η γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης των άρθρων
1 , 3 παρ. 1 και 2 και των άρθρων 14 και 63 παρ.2 του Ν. 2121/93, που δίδεται από τον
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Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων των
∆ηµιουργών ( άρθρων 55 και 56 ιδίου νόµου) και µε την οποία να επιτρέπεται σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2121/93 στον επιχειρηµατία – χρήστη της µουσικής, η
δυνατότητα να µπορεί νόµιµα και µε άδεια αυτού (Ο.Σ.∆) να χρησιµοποιεί και να εκτελεί
τα µουσικά έργα (Ελληνικά και Ξένα) , δηµόσια στο χώρο της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας και λειτουργίας αυτού .
3. Όλοι οι χώροι λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και όλες οι
επιχειρήσεις αρµοδιότητας του ∆ήµου , ανεξάρτητα , τόσο από την νοµική µορφή της
λειτουργίας τους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), όσο και από το είδος της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας τους, θεωρούνται, εκ των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, ως
δηµόσιοι χώροι, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 ,του νόµου 2121 / 93 ‘’ περί προστασίας
της πνευµατικής ιδιοκτησίας’’.
4. Για να εκδοθεί λοιπόν και για να χορηγηθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Χερσονήσου, σύµφωνα µε το άρθρο 73
του ν. 3852 / 2010 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ιδίου νόµου, η ∆ηµοτική
∆ιοικητική Άδεια περί λειτουργίας Μουσικής ή µουσικών οργάνων, σε οποιοδήποτε
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση αρµοδιότητας του
∆ήµου, προαπαιτείται, υποχρεωτικά εκ του νόµου, η ύπαρξη πρώτα της άδειας δηµόσιας
εκτέλεσης της µουσικής των άρθρων 3 , 14 του ν. 2121 / 93, την οποία οφείλει να
προσκοµίζει στο ∆ήµο ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας, που επιθυµεί να χρησιµοποιεί
και να εκτελεί στην επιχείρηση του µουσική, διαφορετικά η ∆ιοικητική άδεια του ∆ήµου
περί λειτουργίας µουσικής σ’ αυτό, είναι αυτοδικαίως άκυρη και πάσχει στην έκδοση, στην
ισχύ , στη λειτουργία και στη νοµιµότητας της .

1.

2.

3.

4.

Άρθρο 10
Βασική προϋπόθεση για την έκδοση της δηµοτικής άδειας µουσικής αποτελεί η
προσκόµιση στο ∆ήµο της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 63
παρ.2 του ν. 2121 / 93
Σε κάθε περίπτωση που θα υπάρχει χρήση – εκτέλεση – παρουσίαση -λειτουργία
µουσικής, εντός οποιουδήποτε εκ των ως άνω καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος
ή των επιχειρήσεων αρµοδιότητας του ∆ήµου Χερσονήσου, χρειάζεται πριν την έκδοση της
∆ηµοτικής ∆ιοικητικής Άδειας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων, να έχει προσκοµιστεί,
σύµφωνα µε το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 2121/93 , η προηγούµενη γραπτή άδεια δηµόσιας
εκτέλεσης µουσικής του Ο.Σ.∆. των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών , των
άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 2 και άρθρου 14 του ν. 2121/93 «περί προστασίας της
πνευµατικής ιδιοκτησίας»’ .
Κατάστηµα ή επιχείρηση που για οποιουσδήποτε λόγους στερείται από τον ∆ήµο αδείας
ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστηµα ή επιχείρηση, δεν νοµιµοποιείται και δεν
δικαιούται ο επιχειρηµατίας – υπεύθυνος, που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της
εκµετάλλευσης του, να ζητήσει και να λάβει από τον ∆ήµο µόνο ∆ιοικητική Άδεια περί
λειτουργίας µουσικής εντός αυτού, όταν τούτο δεν λειτουργεί καν νόµιµα .
Βασική προϋπόθεση για την έκδοση και την χορήγηση ∆ηµοτικής ∆ιοικητικής άδειας περί
λειτουργίας µουσικής σε ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε µία επιχείρηση
αρµοδιότητας του ∆ήµου είναι, ότι το κατάστηµα ή επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα µε άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας στο ∆ήµο .
Η ∆ιοικητική άδεια περί λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων, χορηγείται
υποχρεωτικά µόνο στο όνοµα του φυσικού ή νοµικού προσώπου που εκδόθηκε και
χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστηµα ή επιχείρηση , και σε
καµία περίπτωση σε άλλο όνοµα ή σε άλλη επωνυµία .
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5.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας υποβάλλει αίτηση του στον οικείο
Ο.Τ.Α. για χορήγηση δηµοτικής- διοικητικής άδειας µουσικής και δηλώνει ότι δεν
χρησιµοποιεί ούτε πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από
Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ],
προκειµένου να αποφευχθεί η δυνατότητα κατάχρησης και παραβίασης του ν.2121/1993,
θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 µε το εξής περιεχόµενο: «Η
µουσική που χρησιµοποιώ στο κατάστηµά µου ανήκει αποκλειστικά και µόνον σε
δηµιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του
περιουσιακού τους δικαιώµατος σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα
στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είµαι επίσης ενήµερος ότι το να διαθέτω
τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συµβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστηµά µου
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
∆ήµος (Ο.Τ.Α.) να το κοινοποιήσει άµεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».

.

Άρθρο 11
Ανάρτηση αδειών σε εµφανές σηµείο του καταστήµατος – επιχειρήσεως
Η ∆ηµοτική - ∆ιοικητική άδεια περί Λειτουργίας Μουσικής , όσο και η Άδεια ∆ηµόσιας
Εκτέλεσης Μουσικής του Ο.Σ.∆. (πνευµατικών δικαιωµάτων), αναρτώνται µε ευθύνη του
επιχειρηµατία ή του υπευθύνου αυτού, σε εµφανές σηµείο του καταστήµατος, και
επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο και ζήτηση των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων.

Άρθρο 12
Περί της εννοίας της λειτουργίας της µουσικής
1. Λειτουργία µουσικής νοείται η χρήση , εκτέλεση , παρουσίαση των µουσικών έργων, που
γίνεται δηµόσια προς το κοινό µε οποιοδήποτε τρόπο , µορφή ή µέσο παραγωγής ,
αναπαραγωγής , χρήσης , εκτέλεσης , µετάδοσης ή αναµετάδοσης των µουσικών έργωνµουσικής – (Ελληνικών και Ξένων) , εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας
οποιουδήποτε καταστήµατος ή οποιασδήποτε επιχείρησης που ανήκει στην αρµοδιότητα
του ∆ήµου Χερσονήσου, ανεξάρτητα από τους τρόπους και τα µέσα που χρησιµοποιούνται
από τον επιχειρηµατία – χρήστη της µουσικής .
2. Λειτουργία – χρήση – εκτέλεση µουσικής σ’ ένα κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος ή σε µία επιχείρηση αρµοδιότητας του ∆ήµου Χερσονήσου, µπορεί να
γίνεται νόµιµα µόνο µε γραπτές άδειες , πρώτα του Οργανισµού Συλλογικής ∆ιαχείρισης
των Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων των άρθρων 54 και επόµ. του Ν. 2121/93 που να
επιτρέπει αυτήν και, ύστερα του ∆ήµου που εκδίδει και χορηγεί την ∆ιοικητική του άδεια,
για τη λειτουργία της µουσικής στο κατάστηµα ή την επιχείρηση του ενδιαφερόµενου ,
που αιτήθηκε αυτήν .
Άρθρο 13
Περί της εννοίας της δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής (άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.
2121/93)
∆ηµόσια θεωρείται , σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 2121 / 1993 , κάθε χρήση ή
εκτέλεση ή παρουσίαση των µουσικών έργων (στίχων , συνθέσεων – τραγουδιών –
µουσικοσυνθέσεων), είτε Ελληνικών, είτε Ξένων , που κάνει τα µουσικά έργα προσιτά σε
κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άµεσο περιβάλλον,
ανεξάρτητα από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε
διαφορετικούς χώρους
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Άρθρο 14
Λοιποί υπόχρεοι λήψης αδείας
Εκτός από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «∆ιοικητική ∆ηµοτική άδεια για
λειτουργία µουσικής» είναι υποχρεωµένοι να λάβουν πριν την έναρξη της χρήσης και της
λειτουργίας µουσικής ή πριν την διοργάνωση οποιαδήποτε εκδήλωσης (π.χ. συναυλίας ,
εκδήλωσης κ.λ.π.) που συνοδεύεται µε την χρήση – εκτέλεση µουσικής και
Οι επιχειρηµατίες κινηµατογράφων , θεάτρων και παρεµφερών επιχειρήσεων , σύµφωνα µε
το άρθρο 75, παρ. ΙΙ, περ. 15, του Ν. 3463 / 2006, για την µουσική που είναι επενδυµένη
στις κινηµατογραφικές ταινίες και εκτελείται µε την προβολή των έργων, όπως επίσης και
για την χρησιµοποιούµενη στις θεατρικές παραστάσεις . Η ∆ιαδικασία και τα
δικαιολογητικά έκδοσης και χορήγησης της , εκτός όλων των άλλων, είναι η ίδια και τα
ίδια που απαιτούνται και για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος .
Όµοια επίσης τις ίδιες υποχρεώσεις ( και µε τις ίδιες διαδικασίες και τα ίδια τα
δικαιολογητικά) έχουν, σύµφωνα µε την περ. 16 , της παρ. ΙΙ, του άρθρου 75 , του
3463/2006 και οι διοργανωτές Μουσικών Συναυλιών και άλλων Καλλιτεχνικών
Πολιτιστικών εκδηλώσεων ( π.χ. Συναυλίες, Μουσικές εκδηλώσεις, Φεστιβάλ, Πολιτιστικά
∆ρώµενα – Εκδηλώσεις, Φεστιβάλ Χορού, Κινηµατογράφου, Θεάτρου κ.λ.π.), που
γίνονται εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Χερσονήσου, είτε π.χ. από τον ∆ήµο
και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού , είτε π.χ. από τρίτους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή
διάφορους φορείς ή δηµοτικές ή µη επιχειρήσεις κ.λ.π.), είτε µε µηχανικά µέσα,
οπτικοακουστικά και λοιπά σύγχρονα τεχνολογικά, είτε ζωντανά µε µουσικά όργανα και
καλλιτέχνες .
Προκειµένου περί του ∆ήµου Χερσονήσου και των Νοµικών Προσώπων αυτού , όταν
αυτός ή τα νοµικά πρόσωπα αυτού είναι διοργανωτής / διοργανωτές των ως άνω
ενδεικτικά αναφεροµένων εκδηλώσεων, θα πρέπει η εισήγηση περί λήψης σχετικής
απόφασης έγκρισης των σχετικών εκδηλώσεων και ψήφισης της σχετικής δαπάνης από τα
θεσµοθετηµένα όργανα αυτού / αυτών , να συνοδεύεται και µε αντίγραφο της άδειας
δηµόσιας εκτέλεσης των µουσικών έργων που θα πρέπει να έχει εφοδιαστεί πριν την
έναρξη των εκδηλώσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 παρ. 1 και 2 , 14 και 63 παρ. 2 του ν.
2121 / 93 .
Η ως άνω σχετική απόφαση του θεσµοθετηµένου οργάνου του ∆ήµου ή των
Νοµικών Προσώπων αυτού, που αποφάσισαν την διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων
και ενέκριναν την σχετική δαπάνη για την υλοποίηση αυτών , µαζί µε την άδεια δηµόσιας
εκτέλεσης του Ο.Σ.∆. των πνευµατικών δηµιουργών που ήδη εφοδιάστηκε ο ως άνω
διοργανωτής (∆ήµος ή Νοµικό Πρόσωπο αυτού), αποστέλλεται στη συνέχεια στο αρµόδιο
όργανο του ∆ήµου, για να εκδώσει την σχετική άδεια λειτουργίας µουσικής ή µουσικών
οργάνων στις εκδηλώσεις που αποφασίστηκαν να διοργανωθούν από τον ∆ήµο ή τα
Νοµικά Πρόσωπα αυτού

Άρθρο 15
Έλεγχος ισχύος αδειών λειτουργίας µουσικής και ανάκληση αυτών σε περίπτωση
παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης και ισχύος τους.
1. Αρµόδιο για την Ανάκληση Ατοµικής ∆ιοικητικής Πράξης όργανο, είναι αυτό που την
εξέδωσε ή το κατά τον χρόνο της ανάκλησης αρµόδιο για την έκδοση της, σύµφωνα µε
το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999,
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. ΙΙ εδ. 18 του Ν. 3463/2006 η ανάκληση της άδειας
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λειτουργίας µουσική ή µουσικών οργάνων ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του
∆ήµου, και στη προκείµενη περίπτωση σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1 Α περ. iii , του
Ν. 3852/2010 , αρµόδια είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου.
3. Για παράνοµη άδεια σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2690/1999, δεν
απαιτείται η προηγούµενη γνώµη της υγειονοµικής υπηρεσίας και ως εκ τούτου, το ίδιο
το όργανο που την εξέδωσε, οφείλει να την ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την
σύννοµη έκδοση της .
Άρθρο 16
Χρήστες µουσικής
1. Όλοι όσοι επιχειρηµατίες οι οποίοι στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος τους
ή στις επιχειρήσεις τους, αρµοδιότητας του ∆ήµου Χερσονήσου, χρησιµοποιούν –
εκτελούν – λειτουργούν εντός των χώρων δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών, µουσικά
έργα – µουσική, ονοµάζονται για συντοµία στη παρούσα ως «επιχειρηµατίες χρήστες
µουσικής», ανεξάρτητα από τους τρόπους, τις µορφές και τα µέσα χρήσης – εκτέλεσης –
παρουσίασης της µουσικής εντός των καταστηµάτων ή επιχειρήσεων αυτών.
2.
Οι εν λόγω λοιπόν επιχειρηµατίες είναι υποχρεωµένοι να λειτουργούν σύννοµα και να
εφοδιάζονται πριν την έναρξη λειτουργίας της µουσικής στο κατάστηµα τους, από τον
∆ήµο, µέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας,
µε την ∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια περί λειτουργίας µουσικής , σύµφωνα µε το άρθρο 73
του Ν. 3852/2010 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ιδίου νόµου και τις διατάξεις
του Κ.∆.Κ. ( Ν. 3463/2006).
3.
Η εκ του νόµου υποχρέωση των επιχειρηµατιών χρηστών µουσικής να εφοδιάζονται
µε «Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης των µουσικών έργων» από τον Ο.Σ.∆ των πνευµατικών
δικαιωµάτων των δηµιουργών, απορρέει από τα άρθρα 1, 3 ,14 και 63 παρ. 2 του Ν.
2121 /93 (περί προστασίας της πνευµατικής Ιδιοκτησίας), και στη συνέχεια µε την
προσκόµιση αυτής στο ∆ήµο, και µε «∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια για την λειτουργία
µουσικής» απορρέει, από το άρθρο 75 παρ. 2 περ. 13 , 15 , 16 και 18 του Ν.3463/2006,
όσο και από το άρθρο 63, παρ. 2, του Ν. 2121/93 «περί προστασίας της πνευµατικής
ιδιοκτησίας», που υπάρχει η ρητή υποχρέωση της προσκόµισης της πρώτης στο ∆ήµο ,
προκειµένου να εκδοθεί – χορηγηθεί στη συνέχεια στον ενδιαφερόµενο και η ∆ηµοτική –
∆ιοικητική άδεια µουσικής .
Άρθρο 17
Περί των αδειών των κέντρων διασκεδάσεως
Ειδικά και επιπρόσθετα των αναφεροµένων στο προηγούµενο άρθρο, στα κέντρα
διασκεδάσεως απορρέει η σχετική υποχρέωση των επιχειρηµατιών χρηστών µουσικής για
άδεια από την Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 Υγειονοµική ∆ιάταξη, διότι το κέντρο
διασκεδάσεως 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
διασκεδάσεως εκδίδεται από τον οικείο ∆ήµο 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 ∆ιάταξης όπως τρ/κε και ισχύει,
χωρίς να απαιτείται και δεύτερη ξεχωριστή άδεια µουσικής - µουσικών οργάνων .
Άρθρο 18
Περί των αδειών Μουσικής –Μουσικών Οργάνων στα « κτήµατα»
1. Σύµφωνα επίσης µε την υπ’ αρ. Υ1γ / Γ.Π. / Οικ.128529 / 24-09-2009 ( ΦΕΚ 2077/τ. Β /
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25–9-2009) όπως τρ/κε µε την Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 Υ.∆., 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 ..
Σύµφωνα µε την Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 ορίζεται ότι « Στεγασµένοι και υπαίθριοι
χώροι εκδηλώσεων» είναι οι χώροι στους οποίους κατά την διάρκεια πάσης φύσεως
εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιµα ή ποτά τα οποία παρασκευάζονται και
προετοιµάζονται 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 .
Οι ως άνω χώροι αυτοί αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 80 του
3463 2006 ως στεγασµένοι και υπαίθριοι χώροι .
Ως χώροι εκδηλώσεων κατά τα ανωτέρω είναι επίσης υποχρεωµένοι εκ του νόµου πλέον,
να εφοδιάζονται τόσο µε άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από τον Ο.Σ.∆., όσο και µε
∆ηµοτική –∆ιοικητική άδεια λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων από τον ∆ήµο,
όπως ακριβώς προβλέπεται και για τα κέντρα διασκεδάσεως και τα λοιπά καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος που κάνουν χρήση µουσικής µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο .
Ισχύει επίσης γι’ αυτούς τους χώρους εκδηλώσεων η υπ’ αρ. 3010/1985/ΦΕΚ 593/Β/0210-1985 Υγειονοµική ∆ιάταξη «Περί µέτρων προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από
θορύβους µουσικής των Κέντρων ∆ιασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων» .
Άρθρο 19
Υποχρεωτική η άδεια µουσικής εκ των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας
Σύµφωνα και µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Αστυνοµικής ∆ιάταξης υπ’
αρ. 3 (ΦΕΚ Β’ 15/1996) «Απαγορεύεται στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
των άρθρων 37 , 38 και 39 της Αιβ/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Β 526) , καθώς
και στις αµιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε
είδους µουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων,
χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής» και εν προκειµένω της ∆ηµοτικής Αρχής στην οποία
περιήλθαν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010 και οι
σχετικές αρµοδιότητες µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 75 του N. 3463/2006 .

Άρθρο 20
∆ιατάραξη κοινής ησυχίας
1. Σύµφωνα άλλωστε και µε το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης, στα
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για την λειτουργία κάθε είδους µουσικού
οργάνου και για την χρήση ηλεκτροφώνων , ραδιόφωνων, τηλεοράσεων κ.λ.π. που
προκαλούν διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων, απαιτείται άδεια δηµόσιας αρχής και εν
προκειµένω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Συµβουλίου της αντίστοιχης
∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου .
2. Ραδιόφωνα και τηλεοράσεις που έχουν ενσωµατωµένους ενισχυτές και ηχεία ή είναι
συνδεδεµένα µε σύγχρονα οπτικοακουστικά ή τεχνολογικά πολυµέσα µετάδοσης του ήχου,
που προκαλούν την διατάραξη της ησυχίας των κατοίκων, εµπίπτουν στην υποχρέωση
αδειοδότησης τους από τον ∆ήµο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της
παρούσας κανονιστικής απόφασης του ∆ήµου .
3. Η χορήγηση της ∆ηµοτικής – ∆ιοικητικής Άδειας για την λειτουργία µουσικής µε µηχανικά
µέσα όπως ενδεικτικά ηλεκτρόφωνα , ραδιόφωνα , τηλεοράσεις κ.λ.π. ή µε κάθε µουσικό
όργανο, δηλαδή µε ζωντανό τρόπο, χορηγείται από τον ∆ήµο µας εφόσον «ο
επιχειρηµατίας χρήστης της µουσικής» δεν διαταράσσει και την ησυχία των περιοίκων
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(κοινή ησυχία), σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 της ως άνω Αστυνοµικής ∆ιάταξης .
4. Η άδεια λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων µπορεί να αφαιρείται
προσωρινά µε απόφαση της Αρχής που την εξέδωσε , εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση
των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου
3 της άνω Αστυνοµικής ∆ιάταξης .
5. Στην άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων αναγράφεται υποχρεωτικά η χρονική διάρκεια
ισχύος αυτής , ο τρόπος χρήσης και τα µέσα εκτέλεσης , το είδος και ο αριθµός των
µουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που
καθορίζεται από την υγειονοµική υπηρεσία .
Άρθρο 21
Κάθε χορηγηθείσα άδεια µουσικής από το ∆ήµο Χερσονήσου τελεί υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις έκδοσης και ισχύος της
Η έγκριση, έκδοση και χορήγηση της ∆ιοικητικής ∆ηµοτικής άδειας περί λειτουργίας
µουσικής σ’ ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε µία επιχείρηση κατά τα
ανωτέρω , τελεί πάντοτε υπό τον όρο και τις βασικές προϋποθέσεις :
α) τόσο της προσκόµισης κατά την αρχική έκδοση ή στη συνέχεια κατά την ανανέωση αυτής
από τον ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία -χρήστη της µουσικής και υπόχρεο του
καταστήµατος – επιχειρήσεως, της γραπτής άδειας δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής, που
εκδίδει και χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόµενο ο Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης
[Ο.Σ.∆.] των πνευµατικών δικαιωµάτων των Ελλήνων και Ξένων δηµιουργών και .
β) της τήρησης και της µη παραβίασης όλων των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης, ισχύος και
λειτουργίας της ∆ηµοτικής Άδειας µουσικής που χορηγήθηκε, διαφορετικά ανακαλείται
αυτεπαγγέλτως από την αρµόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και σε κάθε περίπτωση και τη
αιτήσει παντός έχοντος έννοµο ειδικό συµφέρον, για µη τήρηση και παραβίαση των όρων
ισχύος και των προϋποθέσεων σύννοµου λειτουργίας αυτής .
Αρθρο 22
Χρονική διάρκεια άδεια λειτουργίας µουσικής
1.
Κατ’ αρχήν η χρονική διάρκεια των ∆ιοικητικών ∆ηµοτικών Αδειών Περί την
Χρήση και την Λειτουργίας της Μουσικής ή των Μουσικών Οργάνων στο ∆ήµο µας
εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστηµα εκτός αν ο ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι επιθυµεί
την έκδοση της για διάστηµα ορισµένο, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011
2. Σε περίπτωση λοιπόν που θα ζητηθεί από τον ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία – χρήστη της
µουσικής, ∆ηµοτική –∆ιοικητική άδεια για λειτουργία µουσικής ή µουσικών οργάνων για
µεγαλύτερο του ενός έτους χρονικό διάστηµα ή και για αόριστο χρονικό διάστηµα, που
ενδεχόµενα αναφέρει στο σώµα της η γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης του Ο.Σ.∆. των
πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών των µουσικών έργων που προσκόµισε
σύµφωνα µε το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 2121/93 στο ∆ήµο ο ενδιαφερόµενος χρήστης
µουσικής , τότε µπορεί να χορηγείται σ’ αυτόν η ∆ηµοτική – ∆ιοικητική άδεια περί
λειτουργίας µουσικής και για το αιτούµενο µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ( π.χ. των 2 ή
τριών ετών) ή για αόριστο χρονικό διάστηµα, αλλά κάτω από τους παρακάτω όρους και
προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόµενες και υπ’ αρ. 3 και 4 παραγράφους της παρούσας
.
3. Σε όλες δηλαδή τις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, που αιτηθεί ο
ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας – χρήστης µουσικής άδεια, διάρκειας πέραν του ενός
έτους ή αορίστου διαρκείας, η εν λόγω ∆ηµοτική άδεια µουσικής που θα χορηγηθεί από
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το ∆ήµο σ’ αυτόν, θα τελεί πάντοτε και υποχρεωτικά υπό την διαλυτική αίρεση για την
χρονική ισχύ, τη νοµιµότητα και την λειτουργία της και υπό τον όρο και την προϋπόθεση
της εκ νέου προσκόµισης στο ∆ήµο από τον υπόχρεο- επιχειρηµατία χρήστη της µουσικής,
ένα µήνα πριν την λήξη της αρχικά προσκοµισθείσας άδειας δηµόσιας Εκτέλεσης µουσικής
του Ο.Σ.∆. στο ∆ήµο και της νέας (ανανεωµένης χρονικά) άδειας δηµόσιας εκτέλεσης που
θα έχει εκ νέου εφοδιαστεί εµπρόθεσµα από τον Ο.Σ.∆. για το επόµενο της λήξης αυτής
χρονικό διάστηµα , δηλαδή για το 2ο έτος και ούτω καθ’ εξής.
4. Έτσι λοιπόν οι άδειες µουσικής – µουσικών οργάνων που θα χορηγούνται από το ∆ήµο για
χρονικό διάστηµα ισχύος αυτών πέραν του ενός έτους , δηλαδή για τα 2 ή 3 έτη ή για
αόριστο χρονικό διάστηµα, θα αναγράφουν επί του σώµατος αυτών, ρητά και υποχρεωτικά
τον ειδικό όρο και την παρακάτω προϋπόθεση για την ισχύ και την λειτουργία της, όπως
ακριβώς αναφέρει υποχρεωτικά η υπ’ αρ. 57904/2007 Εγκύκλιος του Υπουργείου
Εσωτερικών, και ειδικότερα τα εξής:
«Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύει η άδεια
δηµόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης και
Προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων . Ο κάτοχος της οφείλει να προσκοµίσει στην
υπηρεσία µας , πριν την λήξη της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης , νέα έγγραφη άδεια
δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα ανακαλείται»
5. Σηµείωση . Αυτονόητο είναι ότι, σύµφωνα πάντα µε την παραπάνω εγκύκλιο, σε ό,τι
αφορά τα κέντρα διασκεδάσεως η µη προσκόµιση έγγραφης άδειας δηµόσιας
εκτέλεσης µουσικής αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήµατος .
6. Σε κάθε όµως περίπτωση επιχειρηµατίας – χρήστης της µουσικής που δεν τηρήσει και
παραβιάσει µετά την λήψη αυτής , την ∆ηµοτική ∆ιοικητική άδεια λειτουργίας µουσικής –
µουσικών οργάνων που κατέχει και, τα οριζόµενα στη προηγούµενη του παρόντος υπ’ αρ.
4 παράγραφο, και δεν προσκοµίσει εµπρόθεσµα και ένα µήνα πριν την παρέλευση του
εκάστοτε έτους λήξης, την νέα (ανανέωση) γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης των
µουσικών έργων στο ∆ήµο από τον Ο.Σ.∆. των Πνευµατικών ∆ηµιουργών , γιατί δεν
ανανέωσε αυτήν για το εντεύθεν της λήξεως της χρόνο για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία ως
όφειλε , τότε αυτοδίκαια παύει να ισχύει και η ∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια Λειτουργίας
Μουσικής που ο ∆ήµος χορήγησε και έχει εις χείρας του ο ενδιαφερόµενος χρήστης της
µουσικής , λόγω ακριβώς της παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης ,
ισχύος , λειτουργίας και νοµιµότητάς της , από δική του παράλειψη ή υπαιτιότητα .

Άρθρο 23
Χώρος που αφορά η άδεια µουσικής
1. Η ∆ηµοτική ∆ιοικητική λοιπόν άδεια περί λειτουργίας µουσικής – µουσικών
οργάνων, που ο ∆ήµος Χερσονήσου εκδίδει και χορηγεί στον ενδιαφερόµενο
επιχειρηµατία -χρήστη της µουσικής , ισχύει αποκλειστικά και µόνο για το χρονικό
διάστηµα που αφορά και για τον εντός του καταστήµατος ή της επιχείρησης χώρο
δραστηριότητας και λειτουργίας του .
2.
Επίσης επιτρέπεται η χρήση µουσικής στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος /
επιχείρησης, εφόσον ο χώρος αυτός συµπεριλαµβάνεται στην άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν βρίσκεται :
•

σε περιοχή µε χρήση γενικής κατοικίας,

•

παραδοσιακούς οικισµούς
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•

και γενικά η απόσταση από κατοικίες, ξενοδοχεία, εκκλησίες, ναούς, σχολεία,
αρχαιολογικούς χώρους – µνηµεία, νοσοκοµεία, κλινικές ιατρεία, φροντιστήρια, να είναι
µεγαλύτερη των 50 µέτρων.

Άρθρο 24
∆ικαιολογητικά για την έκδοση της ∆ηµοτικής – ∆ιοικητικής άδειας µουσικής ή
µουσικών οργάνων
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της ∆ηµοτικής Άδειας µουσικής µε
µηχανικά µέσα είναι τα εξής:
10. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου , είτε αυτός είναι φυσικό είτε νοµικό
πρόσωπο . που νοµικό πρόσωπο – εταιρεία θα αναγράφεται επί της αιτήσεως και ο
νόµιµος εκπρόσωπος αυτής 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 ( π.χ. µηχανικά µέσα ή µε ζωντανή µουσική εκτέλεση, µε
µουσικά όργανα µε ή χωρίς τραγουδιστές, δορυφορικά, ραδιοτηλεοπτικά, internet,
disck jokey, cd, dvd κ.λ.π) καθώς και την χρονική διάρκεια της άδειας που ζητά από
τον ∆ήµο.
11. Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µε την οποία λειτουργεί το
κατάστηµα ή της προέγκρισης στη περίπτωση που πρόκειται άµεσα να λειτουργήσει ,
αυτονόητο δε είναι ότι όταν υπάρχει στο ∆ήµο, δεν χρειάζεται η προσκόµιση αυτής .
12. Γραπτή Άδεια ή γραπτή βεβαίωση δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής , που χορηγείται
από τον Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης των πνευµατικών δηµιουργών σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 2121 / 93 περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας και
µάλιστα τόσο για το Ελληνικό, όσο και για το Ξένο µουσικό ρεπερτόριο (ΑΕΠΙ κλπ).
13. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας δηλώσει ότι δεν χρησιµοποιεί ούτε
πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από Οργανισµούς
Συλλογικής ∆ιαχείρισης των δηµιουργών, προκειµένου να αποφευχθεί η δυνατότητα
κατάχρησης και παραβίασης του Ν. 2121/1993, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη
δήλωση του ν.1599/1986 µε το εξής περιεχόµενο: «Η µουσική που χρησιµοποιώ στο
κατάστηµά µου ανήκει αποκλειστικά και µόνον σε δηµιουργούς ή άλλους δικαιούχους
που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώµατος σε
οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και στην
ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είµαι επίσης ενήµερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή
ραδιοφωνική εγκατάσταση (συµβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστηµά µου 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
∆ήµος (Ο.Τ.Α.) να το κοινοποιήσει άµεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».
14. Σε περίπτωση που ζητηθεί ∆ηµοτική άδεια µουσικής µεγαλύτερη του ενός (1) έτους θα
υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι µέσα ένα µήνα, πριν την
λήξη της ήδη προσκοµισθείσας στο ∆ήµο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης του Ο.Σ.∆., θα
προσκοµίσει ανανέωση αυτής και για το κάθε επόµενο έτος της τριετίας.
15. ∆ηµοτική Ενηµερότητα σύµφωνα µε το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006
16. Παράβολο αξίας 75 € για ένα έτος
17. ∆ήλωση υπογεγραµµένη από µηχανικό για την σχεδιαζόµενη ηχοµόνωση, τη θέση και
την ισχύ των ηχείων.
18. Σύµφωνη γνώµη της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας, (παρ.4 άρθρο 5
ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’
10 . Σε περίπτωση που επιθυµούν χρήση µουσικής σε υπαίθριο χώρο, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παρ 3 του προηγούµενου άρθρου, υποβάλλονται τα εξής επιπρόσθετα
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δικαιολογητικά.
α) Τεχνική Έκθεση αρµόδιου µηχανικού σε τρία (3) αντίτυπα, στην οποία θα
τεκµηριώνεται ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα
τυχόν µέτρα ηχοπροστασίας που έχουν ληφθεί, µε µέγιστη Α- ηχοστάθµη 80 db, δεν
δηµιουργούν προβλήµατα στα σηµεία προστασίας, σύµφωνα µε την Α5/3010/85 Υγειον.
∆ιάταξη και θα συνοδεύεται µε τοπογραφικό διάγραµµα µε τη θέση και την φορά των
ηχείων, καθώς και την απόσταση από τους χώρους της παρ. 3 του άρθρου 24 του
παρόντος, σε ακτίνα 50 µέτρων
11. Τα υπαίθρια Κέντρα ∆ιασκέδασης θα υποβάλλουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας της
Πολεοδοµίας ότι η απόστασή τους από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία (κύρια ή
δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκοµείο, γηροκοµείο, σανατόριο, και γενικά
εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας
Υγειονοµικής Υπηρεσίας είναι τουλάχιστον 300 µέτρα.

1.

2.

3.

4.

Άρθρο 25
Στοιχεία και περιεχόµενο αδείας µουσικής
Η
∆ηµοτική άδεια περί λειτουργίας µουσικής, σ’ ένα κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος , εκδίδεται από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τµήµα Αδειοδοτήσεων
και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, µετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ή του Συµβούλιου της ∆ηµοτικής Κοινότητας όπου λειτουργεί το κατάστηµα,
σύµφωνα µε το άρθρο 73 , παρ. 1 Α και άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του
Ν. 3463/2006 και χορηγείται στη συνέχεια αυτή, µε πράξη - απόφαση του ∆ηµάρχου
ή του αρµοδίου καθ’ ύλην Αντιδηµάρχου .
Η ∆ηµοτική άδεια µουσικής ανάλογα µε τον τρόπο, την µορφή ή τα µέσα χρήσης , εκτέλεσης
και λειτουργίας της µουσικής στο κατάστηµα που ο υπεύθυνος αυτού - ενδιαφερόµενοςπου µε την αίτηση του ζήτησε, άλλοτε παρέχεται για µουσικά όργανα (όταν δηλαδή έχουµε
ζωντανή εκτέλεση µε µουσικά όργανα , τραγουδιστές κ.λ.π.), οπότε και ορίζεται ως άδεια
µουσικών οργάνων , και άλλοτε παρέχεται για µηχανικά µέσα (όταν δηλαδή
χρησιµοποιούνται π.χ. στερεοφωνικό συγκρότηµα µε ή χωρίς ηχεία , ραδιόφωνο ,
τηλεόραση , ηλεκτρονικά ή ψηφιακά µέσα , υλικοί φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου κ.λ.π.)
οπότε και ορίζεται ως άδεια περί χρήσης και λειτουργίας µουσικής µε µηχανικά ή λοιπά
τεχνολογικά µέσα ή παροχής υπηρεσιών µέσω διαδικτύου – internet.
Άδεια µουσικής που εκδόθηκε και χορηγήθηκε από τον ∆ήµο Χερσονήσου κατά τον α’
τρόπο χρήσης- λειτουργίας της µουσικής ( π.χ. άδεια µουσικής µε µηχανικά µέσα) και στη
διάρκεια ισχύος και λειτουργίας αυτής,τροποποιήθηκε και παραβιάστηκε στη πράξη και
την εφαρµογή της από τον επιχειρηµατία στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε και χορηγήθηκε
[ π.χ. λειτουργεί αντί µε µηχανικά µέσα µε µουσικά όργανα ] , τότε υπάρχει παραβίαση
των όρων έκδοσης και λειτουργίας της εν λόγω αδείας µουσικής , και η παραβίαση αυτή
αποτελεί ευθεία παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης της και
ανακαλείται αυτεπάγγελτα µε απόφαση του ίδιου του οργάνου που την εξέδωσε και
χορήγησε .
Κατά την ίδια έννοια η ∆ηµοτική άδεια περί λειτουργίας µουσικής µε µηχανικά µέσα ή
περί λειτουργίας µουσικών οργάνων θα πρέπει, όσο επί της απόφασης, όσο και επί του
σώµατος της άδειας αυτής να αναφέρει αφενός µεν την χρονική διάρκεια ισχύος της
(από… .έως……..) και σε περίπτωση µεγαλύτερης διάρκειας θα πρέπει υποχρεωτικά να
προϋπάρχει και ή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής , που χορηγεί ο Ο.Σ.∆. του ν.
2121 / 93 , µε τον αντίστοιχο σε διάρκεια ίσο χρόνο ισχύος και των δύο και , αφετέρου δε
και τον τρόπο και τα µέσα χρήσης , εκτέλεσης και λειτουργίας της µουσικής κατά τα
ανωτέρω .
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1.

2.

3.

4.

5.

Άρθρο 26
Περί της ανανεώσεως της άδειας µουσικής
Η ∆ηµοτική άδεια για την χρήση – λειτουργία µουσικής ή µουσικών οργάνων σ’ ένα
κατάστηµα / επιχείρηση, ανανεώνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου κάθε έτος
αν είναι ετήσιας διάρκειας ή σε κάθε περίπτωση ανά δύο ή τρία έτη ή επ΄ αόριστον,
εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόµενο, ανάλογα την ισχύ της , αρκεί να υποβληθεί η
σχετική περί ανανέωσης αίτηση µε όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτήν,
τουλάχιστον ένα µήνα πριν την λήξη της υπάρχουσας και σε κάθε περίπτωση οπωσδήποτε
πριν την λήξη της προηγούµενης, διαφορετικά αυτοδίκαια παύει να ισχύει .
Μέχρι να εκδοθεί η σχετική νέα απόφαση για την 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 πράξης
ανανέωσης η χρήση των µουσικών οργάνων τεκµαίρεται ότι είναι νόµιµη. (παρ.1 άρθρο 5
ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’) , υπό την
προϋπόθεση όµως ότι θα έχουν υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία Αδειών του ∆ήµου,
µαζί µε την αίτηση ανανέωσης και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στην παρούσα για την έκδοση ή την ανανέωση αυτής και χωρίς να
απαιτείται γνωµοδότηση της Υγειονοµικής υπηρεσιας .
Ο ενδιαφερόµενος που εµπρόθεσµα υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της άδειας µουσικής
µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, απολαµβάνει των διευκολύνσεων που προβλέπει
η ως άνω Κ.Υ.Α, σε κάθε πραγµατοποιούµενο στο κατάστηµα του έλεγχο από τα
Αστυνοµικά και λοιπά αρµόδια όργανα του ∆ήµου, επιδεικνύοντας στη περίπτωση αυτή
αντίγραφο της αιτήσεως ανανέωσης που υπέβαλε στον ∆ήµο εµπρόθεσµα, προκειµένου να
µη βεβαιώνονται σε βάρος του παραβάσεις έλλειψης της άδειας µουσικής µέχρι να του
χορηγηθεί η νέα άδεια µουσικής για το επόµενο της λήξεως χρόνο της προηγούµενης .
Ο ∆ήµος στις περιπτώσεις αυτές χορηγεί στον ενδιαφερόµενο κυρωµένο αντίγραφο της
αιτήσεως ανανέωσης µε το σχετικό πρωτόκολλο κατάθεσης αυτής, για να κάνει χρήση του
αυτός µέχρι να εκδοθεί η σχετική άδεια µουσικής, µόνο στην περίπτωση που έχει
εµπρόθεσµα επισυνάψει σ’ αυτήν και όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την ανανέωση της άδειας µουσικής, διαφορετικά δεν µπορεί να απολαύσει των
διευκολύνσεων που η παραπάνω ΚΥΑ προβλέπει.
Σε περίπτωση µεταβίβασης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή επιχείρησης
αρµοδιότητας του ∆ήµου, σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό), πέρα από την
αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, είναι δυνατή και η
αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων, χωρίς την τήρηση
της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας, αρκεί να είναι σε χρονική ισχύ και η
αντίστοιχη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής του Ο.Σ.∆. των πνευµατικών δικαιωµάτων
των ∆ηµιουργών του Ν. 2121/93 ή εφόσον αυτή έχει λήξει να προσκοµιστεί από τον νέο
επιχειρηµατία στο ∆ήµο η ανανέωση της κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα στο σχετικό
άρθρο της παρούσας.

Άρθρο 27
∆ικαιολογητικά για ανανέωση άδειας µουσικής
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της ∆ηµοτικής άδειας µουσικής είναι:
α- Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία) από τον ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
από τρίτους δια εξουσιοδοτήσεως µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
β- Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος,
γ- Αντίγραφο της προηγούµενης άδειας µουσικής ή µουσικών οργάνων ,
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δ- Άδειας – βεβαίωσης δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής του Ο.Σ.∆. πνευµατικών
δικαιωµάτων για το νέο έτος
ε- Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας δηλώσει ότι δεν χρησιµοποιεί ούτε
πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από Οργανισµούς Συλλογικής
∆ιαχείρισης των δηµιουργών, προκειµένου να αποφευχθεί η δυνατότητα κατάχρησης και
παραβίασης του Ν. 2121/1993, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 µε
το εξής περιεχόµενο: «Η µουσική που χρησιµοποιώ στο κατάστηµά µου ανήκει αποκλειστικά
και µόνον σε δηµιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του
περιουσιακού τους δικαιώµατος σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην
ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είµαι επίσης ενήµερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή
ραδιοφωνική εγκατάσταση (συµβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστηµά µου 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 ∆ήµος (Ο.Τ.Α.) να
το κοινοποιήσει άµεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».
στ- ∆ηµοτική Ενηµερότητα περί µη οφειλής στον ∆ήµο του άρθρου 285 του Κ.∆.Κ. (Ν.
3463/2006).
Άρθρο 28
Περί των Αστυνοµικών ∆ιατάξεων περί των Ωρών λειτουργίας της µουσικής των
Παρατάσεων του Ωραρίου και Κοινής Ησυχίας
1.
Η εκάστοτε «∆ηµοτική άδεια µουσικής – µουσικών οργάνων» που χορηγείται τελεί ,
επίσης , υπό τον όρο της λειτουργίας της µουσικής στα πλαίσια των επιτρεπτών ωρών και
ωραρίων χρήσης και λειτουργίας αυτής , σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αρ. 3/ 1996
Αστυνοµικής ∆ιάταξης , που καθορίζει µεταξύ όλων των άλλων και α) για µεν την χειµερινή
περίοδο, δηλαδή από 1ης Οκτωβρίου µέχρι 31ης Μαρτίου, την λειτουργία της µουσικής µέχρι
την 22:00 ώρα και β) για δε την θερινή περίοδο , δηλαδή από 1η Απριλίου µέχρι την 30η
Σεπτεµβρίου, την λειτουργία µέχρι την 23:00 ώρα , µε παύση των µέσων µετάδοσης ή
αναµετάδοσης της µουσικής από την 15:00 έως την 17:00 ώρα .
2. Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 3 της παραπάνω Αστυνοµικής ∆ιάταξης «Η ανωτέρω
άδεια χορηγείται µέχρι την 22:00 ώρα τη χειµερινή περίοδο και την 23:00 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,
για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι και την 01:30 ώρα π.µ. και για τα
κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 02:30 ώρα π.µ., υπό την προϋπόθεση ότι δε
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων».
2. Σε εφαρµογή της παραπάνω Αστυνοµικής ∆ιάταξης επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου
λειτουργίας µουσικής , είτε µε µηχανικά , είτε µε µουσικά όργανα γίνεται αυτή και ως
εξής ειδικότερα
α) Κατά την χειµερινή περίοδο από 1ης Οκτωβρίου µέχρι 31ης Μαρτίου
• Κυριακή έως Πέµπτη µέχρι την 01.30η της επόµενης ηµέρας κατ’ ανώτατο όριο και
• Παρασκευή – Σάββατο - παραµονές αργιών, τις επίσηµες αργίες, τοπικές
θρησκευτικές και εθνικές εορτές µέχρι την 02.30 της επόµενης ηµέρας κατ’
ανώτατο όριο
β) Κατά την θερινή περίοδο από 1η Απριλίου µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου
• Για ανοιχτά καταστήµατα (συµπεριλαµβανοµένων αυτών µε συρόµενες πόρτες) µέχρι
1:30 π.µ. της επόµενης ηµέρας κατ’ ανώτατο όριο και
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• Για κλειστά καταστήµατα µέχρι την 02:30 της επόµενης ηµέρας κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 29
Παράταση ωραρίου λειτουργία της µουσικής
Ο σεβασµός της κοινής ησυχίας και της ποιότητας της ζωής των πολιτών και ειδικότερα
των περιοίκων των καταστηµάτων υγειονοµικών ενδιαφέροντος και των σχετικών
επιχειρήσεων αποτελεί ουσιώδη και πρωταρχικό δικαίωµα των πολιτών αλλά και υποχρέωση
όλων που ο ∆ήµος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίσει για την εύρυθµη λειτουργίας της
πόλης και του ∆ήµου γενικότερα.
Ταυτόχρονα ο ∆ήµος προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των καταστηµάτων –
επιχειρήσεων και της δραστηριότητας αυτών, κατ΄ εφαρµογή της ανωτέρω Αστυνοµικής
∆ιάταξης και λαµβάνοντας υπόψη και τα πραγµατικά δεδοµένα της περιοχής, αλλά και την
αρµονική συµβίωση των επιχειρηµατιών και των κατοίκων της πόλης, δια της παροούσας
λαµβάνει απόφαση και για την παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικής, ως κάτωθι:
5. Επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας της µουσικής για τα καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ∆.Κ.Κ., που λειτουργούν σε όλες τις ∆ηµοτικές
και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου Χερσονήσου, πέραν των νοµίµων επιτρεπτών ωραρίων,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου, και αφού η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ελέγξει, πέρα
των δικαιολογητικών και τις πραγµατικές συνθήκες του χώρου όπου λειτουργεί το κατάστηµα,
χωρίς να δηµιουργεί προβλήµατα στους περίοικους.
6. Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, µετά την υποβολή του αιτήµατος από τον ενδιαφερόµενο,
εξετάζει τα πραγµατικά δεδοµένα της περιοχής, όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστηµα
του αιτούντος (π.χ. αµιγούς οικιστικής ή µη περιοχής, πυκνοκατοικηµένης 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.λ.π), όπως και το αν και κατά
πόσο ο υπεύθυνος του καταστήµατος αυτού, έχει δώσει στο παρελθόν µε την επιχειρηµατική
και λειτουργική του δράση, δικαιώµατα διαµαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων, µηνύσεων
διατάραξης κοινής ησυχίας κλπ.
7. Σε κάθε περίπτωση που χορηγήθηκε παράταση του ωραρίου και ο επιχειρηµατίας του εν
λόγω καταστήµατος – επιχείρησης, δεν συµµορφώνεται στους όρους της κατεχόµενης άδειας
και ενοχλεί συστηµατικά και κατ’ εξακολούθηση τους περίοικους και ο ∆ήµος 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 Ποιότητα Ζωή του ∆ήµου, επιλαµβάνεται του προβλήµατος και ανακαλεί
αυτοδίκαια µε νέα απόφαση της την σχετική άδεια περί παράτασης του ωραρίου του εν λόγω
καταστήµατος – επιχείρησης.
8. 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 ∆ήµος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίζει για την εύρυθµη λειτουργία της
πόλεως και του ∆ήµου γενικότερα.
Άρθρο 30
∆ικαιολογητικά για την παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση παράτασης ωραρίου µουσικής – µουσικών
οργάνων είναι τα εξής:
α) Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία) από τον ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
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από τρίτους δια εξουσιοδοτήσεως µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
β) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων,
γ) Φωτοαντίγραφο τυχόν προηγούµενης απόφασης περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας
µουσικής- µουσικών οργάνων
δ) ∆ηµοτική Ενηµερότητα περί µη οφειλής στο ∆ήµο
Άρθρο 31
Περί της ανάκλησης των αδειών µουσικής και ανάκληση της
παράτασης ωραρίου µουσικής
1.

2.

3.

4.

5.

Για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας µουσικής, εφαρµόζονται όσα ισχύουν για την
ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Συγκεκριµένα µία άδεια µουσικής που έχει
χορηγηθεί παράνοµα, πάσχει ακυρότητα και πρέπει να ανακληθεί για λόγους νοµιµότητας
π.χ. γιατί χορηγήθηκε χωρίς την άδεια του Οργανισµού Συλλογικής ∆ιαχείρισης δηµόσιας
εκτέλεσης µουσικής του ν. 2121 / 1993, χωρίς να χρειάζονται τρεις µηνύσεις .
Η δηµοτική άδεια περί λειτουργίας µουσικής σ’ ένα κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ανακαλείται υποχρεωτικά από τον ∆ήµο που την
χορήγησε , σε κάθε περίπτωση που παραβιασθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης
της .
Για να ισχύει µία χορηγηθείσα ∆ηµοτική 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 και η δηµοτική άδεια περί
λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα αυτό (υπ’ αρ. 57904/2007 εγκύκλιος Υπουργείου
Εσωτερικών ) .
Προκειµένου περί κέντρων διασκεδάσεως και καταστηµάτων που λειτουργούν
κυρίως µε καλλιτεχνικό µουσικό πρόγραµµα ( π.χ. µε µουσικά όργανα , τραγουδιστές
κ.λ.π. ), σε περίπτωση που δεν έχει προσκοµισθεί από τον υπόχρεο επιχειρηµατία
στον ∆ήµο και η αντίστοιχη σε χρονική ισχύ και διάρκεια άδεια ∆ηµόσιας εκτέλεσης
µουσικής της ΑΕΠΙ ,τότε πάσχει στη νοµιµότητα της , αυτή καθαυτή η άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας ως καταστήµατος κέντρου διασκεδάσεως, και αποτελεί λόγο ανάκλησης της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ως κέντρου διασκεδάσεως , και σε περίπτωση που δεν
συµµορφωθεί ο υπεύθυνος αυτού εντός δεκαηµέρου προθεσµίας , ο ∆ήµος υποχρεωτικά
και αυτεπάγγελτα ανακαλεί αυτήν .
Στις περιπτώσεις των λοιπών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που έχουν
λάβει από τον ∆ήµο α) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής προσφοράς
οινοπνευµατωδών ποτών, επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου ή πλήρου γεύµατος
κ.λ.π. και β) άδεια περί λειτουργίας µουσικής µε µηχανικά µέσα εκτέλεσης αυτής εντός
αυτού , τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία σε περίπτωση παράβασης ή
παραβίασης της ∆ηµοτικής άδειας µουσικής :
α - Ανακαλείται – αφαιρείται όχι µόνο η ∆ηµοτική άδεια µουσικής , αλλά και η
∆ηµοτική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος, όταν διαπιστωθούν και
βεβαιωθούν µέσα στο ίδιο το έτος τρεις παραβάσεις σε βάρος των υπευθύνων του
καταστήµατος, οπότε επιβάλλεται το διοικητικό µέτρο της ανάκλησης και της άδειας
λειτουργίας αυτού από 10 έως 60 ηµέρες , σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Π.∆.
180 / 79 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει .
β. Σε περιπτώσεις υπέρβασης του µέγιστου επιτρεπόµενου ορίου Α – ηχοστάθµης (100
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dB για κέντρα διασκέδασης και 80 dB για τα υπόλοιπα καταστήµατα), µε εισήγηση της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας περί ουσιώδους τροποποίησης των υγειονοµικών όρων
λειτουργίας, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος ανακαλείται προσωρινά
και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά, κατά δέσµια αρµοδιότητα από την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Χερσονήσου
6. Η απόφαση περί παράτασης ωραρίου µουσικής σε ένα κατάστηµα ανακαλείται από το
όργανο που την εξέδωσε ( Επιτροπή Ποιότητα Ζωής) στις κάτωθι περιπτώσεις:
α- ΄Οταν τα αρµόδια προς τούτο όργανα εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους
βεβαιώσουν µία (1) παράβαση για υπέρβαση της επιτρεπόµενης µέγιστης ηχοστάθµης,
ήτοι υπέρβαση των 80db
β- Όταν τα αρµόδια όργανα βεβαιώσουν εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους δύο (2)
παραβάσεις για υπέρβαση χρονικών ορίων της παράτασης ωραρίου µουσικής
γΣε περίπτωση που διαπιστωθεί και βεβαιωθεί παράβαση ότι το κατάστηµα /
επιχείρηση λειτουργούσε µε ανοικτές πόρτες και παράθυρα.
Σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου πρόκειται να προβούν σε
ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών , 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 .

1.

2.

Άρθρο 32
∆ιοικητικά πρόστιµα
Όλοι οι όροι που αναγράφονται πάνω στην εκάστοτε χορηγούµενη από τον ∆ήµο άδεια
µουσικής , τελούν υπό την αίρεση της τήρησης αυτών από τον επιχειρηµατία
χρήστη της µουσικής, διαφορετικά κάθε παραβίαση αυτών αποτελεί λόγο ανάκλησης της
, επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά των παραβατών σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις των νόµων .
Σ’ εφαρµογή της παρ. 3, του άρθρου 79 , του Ν. 3463/2006, µε τον παρόντα κανονισµό
θεσπίζονται και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιµα κατά των παραβατών εκείνων που
δεν τηρούν τους όρους έκδοσης , ισχύος και λειτουργίας των αδειών µουσικής που
ο ∆ήµος τους χορήγησε, όσο και κατ’ εκείνων των επιχειρηµατιών – υπευθύνων που
χωρίς καν άδεια του ∆ήµου θα εκτελούν – χρησιµοποιούν µουσική εντός των
καταστηµάτων τους, πράξεις και παραβάσεις που θα διαπιστώνονται από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα , και ειδικότερα τα εξής .
α- Βεβαίωση παράβασης λειτουργίας – χρήσης µουσικής χωρίς άδεια , πρόστιµο 500,00

€
β- Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας µουσικής πέραν του επιτρεπόµενου ωραρίου,
πρόστιµο χιλιών ευρώ (1.000, 00 €)
γ- Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας µουσικής κατά την διάρκεια των ωρών κοινής
ησυχίας (µεσηµεριανό ωράριο κατά την οποία απαγορεύεται η χρήση και λειτουργίας
µουσικής), πρόστιµο πεντακόσια ευρώ (500,00 €)
δΓια βεβαίωση παράβασης για λειτουργία µουσικής πέραν του ανώτατου
επιτρεπόµενου ορίου έντασης (µέγιστη ηχοστάθµη 80 db για τα λοιπά καταστήµατα και τα
100 db για τα κέντρα διασκέδασης, πρόστιµο χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €)
ε- Για βεβαίωση παράβασης για µη τήρηση ή τροποποίηση της κατεχόµενης άδειας
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µουσικής (π.χ. τοποθέτηση ηχείων στον εξωτερικό χώρο, λειτουργία µε ανοικτές πόρτες,
παράθυρα κ.λ.π) πρόστιµο χιλίων ευρώ (1.000,00 €)
Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιµα που θα υπολογίζονται προσθετικά θα επιβάλλονται
από το Τµήµα Εσόδων και Προσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε απόφαση
∆ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου
Αρθρο 33
Ο ρόλος των υγειονοµικών υπηρεσιών στη λειτουργία
µουσικής – µουσικών οργάνων
4. Ο έλεγχος της λειτουργίας της µουσικής και των µουσικών οργάνων στα καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος θεσπίστηκε µε την αρ. Α5/3010/85 Υγειονοµική ∆ιάταξη
«Μέτρα προστασίας της ∆ηµοσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων
∆ιασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε την Υ2/οικ
15438/10-10-2001 (ΦΕΚ 1346/2001 τ. Β), προκειµένου να προστατεύσει τον πολίτη
από το θόρυβο που σύµφωνα µε τα ισχύοντα επιστηµονικά δεδοµένα αποτελεί την πιο
σηµαντική όχληση στη διάρκεια των ωρών ησυχίας και φυσικά στη διάρκεια του ύπνου.
5. Η υγειονοµική υπηρεσία σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία έχει την αρµοδιότητα
χορήγησης της γνωµοδότησης για την λειτουργία µουσικής είτε σε κέντρο διασκέδασης
είτε σε λοιπό κατάστηµα, ύστερα από διαδικασία ηχοµέτρησης
6. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων λειτουργίας όπως η χρησιµοποίηση ενισχυτή
µεγάλης ισχύος , ζωντανή µουσική µε µεγαφωνικές εγκαταστάσεις σε λοιπά
καταστήµατα ή η λειτουργία λοιπών καταστηµάτων ως κέντρων διασκέδασης σε
περιοχές όπου από τις χρήσεις γης απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία αυτών και
φυσικά υπόκεινται στους περιορισµούς των ώρων κοινής ησυχίας , καθώς και η
µετατροπή λοιπών καταστηµάτων σε κέντρα διασκέδασης , π.χ. µικροφωνικές
εγκαταστάσεις, ενισχυτές και ηχεία, πίστα χορού κλ.π. , διενεργείται έλεγχος από την
Υγειονοµική Υπηρεσία και στη συνέχεια ο υπεύθυνος του καταστήµατος για να
επαναφέρει το κατάστηµά του στην προτέρα κατάσταση και θέση σύµφωνα µε την
Α5/3010/85 Υγειονοµική ∆ιάταξη και τα άρθρο 80 και 81 του Ν. 3463/2006 και σε
περίπτωση µη συµµόρφωσής του ο ∆ήµος προβαίνει στην προσωρινή ή οριστική
ανάκληση της λειτουργίας του, σύµφωνα µε την εισήγηση της Υγειονοµικής υπηρεσίας
όπως προβλέπεται από την Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 Υγειονοµική ∆ιάταξης.
Αρθρο 34
Προϋπόθεση χορήγησης άδειας η πληρωµή ∆ηµοτικού τέλους
1. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 24237/2009 του Υπουργείου Εσωτερικών, τα νυκτερινά
κέντρα, οι αίθουσες χορού, τα καταστήµατα µε θεάµατα και ποτά, τα καφωδεία, τα
κέντρα διασκέδασης, τα καµπαρέ, τα νάιτ κλάµπ, οι µπουάτ, τα χορευτικά κέντρα µε
µουσική που λειτουργούν τη µουσική µε την χρήση µουσικών οργάνων, υπόκεινται
σε δηµοτικό τέλος 5% επί των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων τους, ενώ εκείνα
που χρησιµοποιούν µηχανικά µέσα για την λειτουργία της µουσικής, υπόκεινται στην
καταβολή τέλους 0,5%
2. Τα καταστήµατα που κάνουν χρήση µουσικών οργάνων, υπόκεινται σε τέλος 5% επί
του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων τους, ανεξάρτητα των ηµερών
χρησιµοποίησης των οργάνων αντί του τέλους 0,5% που επιβάλλεται στα λοιπά
καταστήµατα.
3. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης, ανανέωσης, παράτασης, µεταβίβασης, χορήγησης
κ.λ.π, τόσο των αδειών λειτουργίας όσο και των αδειών µουσικής καθώς και των
παρατάσεων ωραρίου µουσικής, ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας – υπεύθυνος του
καταστήµατος, είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία του
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∆ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων» τη ∆ηµοτική Ενηµερότητα περί µη οφειλής του στο ∆ήµο.
Άρθρο 35
Μεταβατικές διατάξεις
Όλες οι µέχρι την έκδοση της παρούσας εκδοθείσες αποφάσεις που έχουν χορηγηθεί και
βρίσκονται σε ισχύ θα πρέπει να εναρµονιστούν µε τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας
τοπικής κανονιστικής απόφασης
Άρθρο 36
Ισχύουσα νοµοθεσία αποφάσεις και διατάξεις
Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση (κανονισµός και διάταξη), που αφορά τους όρους και
τις προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης και ανάκλησης των ∆ηµοτικών Αδειών Περί
Λειτουργίας Μουσικής (είτε µε µηχανικά µέσα, είτε µε µουσικά όργανα, έλαβε υπόψη της και
βασίστηκε στις πιο κάτω διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και ειδικότερα στις εξής .
1. Στα άρθρα 75 ( παρ. 2 , περ. 13, 15, 16 και 18), 76 παρ. 1 , 79 και 80 παρ. 4 και επόµ.
του Ν 3463/2006 «Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» ΦΕΚ 114 / τ. Α /2006 .
2. Στα άρθρα 73 και 83 του Ν. 3852 / 2010 (Καλλικράτης)
3. Στα άρθρα 1 , 3 , 14 , 18 παρ. 1β , 32 , 55 , 56 , 63 παρ. 1 και 2 και 66 , του Ν 2121/93
«περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας».
4. Στο άρθρο 22 του ν. 3563/2007 όπως και στα άρθρα 6 και 21 του ν. 2690 / 99 .
5. Στο Π.∆. 180/79 «περί όρων λειτουργίας καταστηµάτων οινοπνευµατωδών ποτών και
κέντρων
διασκεδάσεως»
, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε
τα Π.∆. 231/1989, 457/1990, 282/1998, 257/2001 και 264/2003 , όπως και στο Π.∆. 1180 /
8-10-1981
6. Στην υπ’ αρ. 57904/2007 Ερµηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης .
7. Στην υπ’ αρ. 10551 ΚΥΑ/26 Φεβρουαρίου 2007 ΦΕΚ 246 / τ. Β/2007, που αναφέρεται
στην απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
θαλασσοπλοούντων πλοίων.
8. Στις υπ’ αρ. 7617/1996 , 60153/1996 , και 51 / 2006 Εγκύκλιες του ΥΠΕΣ∆ΑΑ. .
9. Στην υπ’ αρ. 3 ∆ιάταξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας «περί µέτρων για την
τήρηση της κοινής ησυχίας»
10. Την ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 (Φεκ 2496/4-11-2012 Τ. β)
11.
Στη Α5/3010/1985, όπως τρ/κε και ισχύει και στην Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις
12. Στην υπ’ αρ. 501 / 2000 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους .
13. Το Π.∆. 85 / 1991 [ ΦΕΚ 1346 / τ.β. / 1991 ‘’ Περί προστασίας των εργαζοµένων από
τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο ‘’.
Αρθρο 37
Έναρξη ισχύος
3. Η παρούσα ισχύει για όλη την περιφέρεια του ∆ήµου Χερσονήσου από της νοµίµου
δηµοσίευσή της στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 284 του Κ.∆.Κ. , στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στο
διαδίκτυο για να λάβει Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης και σύντοµη περίληψη αυτής σε
µία τοπική εφηµερίδα για να λάβουν γνώση οι ∆ηµότες – Κάτοικοι και οι Επαγγελµατίες
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των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων αρµοδιότητας του
∆ήµου , όπως και όλοι οι ενδιαφερόµενοι πολίτες και δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του προϋπολογισµού του ∆ήµου
4. Η ισχύς της αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στο διαδίκτυο κατά τα ανωτέρω και δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου
5. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης ανάκλησης και ανανέωσης και
παράτασης ωραρίου των αδειών λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων στα
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος αρµοδιότητας του ∆ήµου Χερσονήσου.
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 93 / 2012.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος
αποφασίσουν σχετικά.

ζήτησε από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του θέµατος και έλαβε υπόψη
του:
• την εισήγηση αριθ. Αποφ. 93/2012της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
• το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τη λειτουργία µουσικής και
µουσικών οργάνων για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου
Χερσονήσου
• τα άρθρα 75 (παρ. ΙΙ, περ. 13, 15, 16 και 18), 76 παρ. 1, 79 και 80 παρ. 4 και επόµ.
του Ν.3463/2006 «Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» ΦΕΚ 114 / τ. Α /2006
• τα άρθρα 73 και 83 του Ν.3852/ 2010 (Καλλικράτης)
• τα άρθρα 1, 3, 14, 18 παρ. 1β, 32, 55, 56, 63 παρ.1 και 2 και 66, του Ν.2121/93 «περί
προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας»
• το άρθρο 22 του ν.3563/2007 όπως και στα άρθρα 6 και 21 του ν. 2690/99
• το Π.∆.180/79 «περί όρων λειτουργίας καταστηµάτων οινοπνευµατωδών ποτών και
κέντρων διασκεδάσεως», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα Π.∆.
231/1989, 457/1990, 282/1998, 257/2001 και 264/2003, όπως και στο Π.∆. 1180/810-1981
• την υπ’ αρ. 57904/2007 Ερµηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
• την υπ’ αρ. 10551 ΚΥΑ/26 Φεβρουαρίου 2007 ΦΕΚ 246 / τ. Β/2007, που αναφέρεται
στην απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος θαλασσοπλοούντων πλοίων
• τις υπ’ αρ. 7617/1996, 60153/1996, και 51/ 2006 Εγκύκλιες του ΥΠΕΣ∆ΑΑ
• την υπ’ αρ. 3 ∆ιάταξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας «περί µέτρων για την
τήρηση της κοινής ησυχίας»
• την ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 (Φεκ 2496/4-11-2012 Τ. β)
• τη Α5/3010/1985, όπως τρ/κε και ισχύει και στην Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις
• την υπ’ αρ. 501/2000 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
• το Π.∆. 85/1991 [ ΦΕΚ 1346 / τ.β. / 1991 ‘’ Περί προστασίας των εργαζοµένων από
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τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο ‘’],
και µετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
Εγκρίνει τον Κανονισµό λειτουργίας µουσικής και µουσικών οργάνων για τα
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου Χερσονήσου ως εξής:
ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Για τις ∆ηµοτικές – ∆ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών
οργάνων
Άρθρο 1
Αρµοδιότητες ∆ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 75 του N. 3463/2006
για τις άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής –µουσικών οργάνων
1. Ο ∆ήµος Χερσονήσου σύµφωνα µε άρθρο 75, παρ ΙΙ, περιπτώσεις 13,15,16 και 18, του
N. 3463 / 2006, έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα:
Για τη 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 ο έλεγχος της
τήρησης αυτών.
Για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
κινηµατογράφων, θεάτρων και παρεµφερών επιχειρήσεων και η διενέργεια των
προβλεποµένων επιθεωρήσεων.
Για τη 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 διατάξεων της.
Για τη χορήγηση και ανάκληση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων, καθώς και τον
έλεγχο της τήρησης των σχετικών διατάξεων.
Με τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων οι Ο.Τ.Α δεν έχουν απλά την αρµοδιότητα
της χορήγησης των εν λόγω αδειών, αλλά και τον έλεγχο µέσω της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των αδειών που
χορήγησαν, όπως επίσης και την ανάκληση και αφαίρεση αυτών σε κάθε περίπτωση
παραβίασης αυτών στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας.
2. Σύµφωνα επίσης µε το άρθρο 73 του N.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και µε το
άρθρο 83 του ιδίου νόµου το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου, είναι
αποφασιστικά και αρµόδια εισηγητικά όργανα άσκησης ειδικότερα και µε την επιφύλαξη
του άρθρου 83 του ιδίου νόµου (παρ. 1 περ. ιιι), για τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας
λειτουργίας µουσικής. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι [20] ηµέρες
αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας µουσικής
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µουσικής σε κατάστηµα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, είναι το κατάστηµα να λειτουργεί νόµιµα.
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2. Η άδεια µουσικής µπορεί να χορηγηθεί:
α) είτε µε την υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήµατος, δηλαδή µετά την προέγκριση ίδρυσής του,
β) είτε οποτεδήποτε µε την χορήγηση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος και
γ) είτε οποτεδήποτε µετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης του καταστήµατος.
Άρθρο 3
∆ηµοτική – ∆ιοικητική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής
1. Κάθε επιχειρηµατίας που έχει στο όνοµα και στην επωνυµία του (φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο), στην ευθύνη και στην εκµετάλλευση του, την λειτουργία και την διεύθυνση
ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας επιχείρησης, που ανήκει στην
αρµοδιότητα του ∆ήµου και που χρησιµοποιεί – εκτελεί – παρουσιάζει ή
εκµεταλλεύεται, δηµόσια τα µουσικά έργα και την µουσική (ελληνική και ξένη) εντός
των χώρων λειτουργίας του καταστήµατος ή της επιχειρήσεως του, είναι υποχρεωµένος
να υποβάλλει σχετική αίτηση, να λαµβάνει και να εφοδιάζεται από τον ∆ήµο, ∆ηµοτική
∆ιοικητική άδεια για την λειτουργία και την χρήση της µουσικής (στίχων, συνθέσεων,
τραγουδιών) στο κατάστηµα ή την επιχείρησή του .
2. Η εν λόγω άδεια µουσικής ή µουσικών οργάνων που εκδίδει και χορηγεί ο ∆ήµος
Χερσονήσου µέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων,
αποτελεί ∆ηµοτική ∆ιοικητική Πράξη της ∆ιοίκησης του ∆ήµου, κατ’ εφαρµογή της
αρµοδιότητας του άρθρου 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010.
3. Όλες οι ∆ηµοτικές ∆ιοικητικές άδειες µουσικής - µουσικών οργάνων θα εκδίδονται από
τον ∆ήµο και θα χορηγούνται στους επιχειρηµατίες – χρήστες της µουσικής σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα, τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, της παρούσας τοπικής
κανονιστικής πράξης – απόφασης.
Άρθρο 4
Υπόχρεοι εφοδιασµού µε ∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια για την Λειτουργία
Μουσικής – µουσικών οργάνων
Υπόχρεοι να λαµβάνουν από τον ∆ήµο Χερσονήσου και να εφοδιάζονται µε ∆ηµοτική
∆ιοικητική Άδεια για την Λειτουργία της Μουσικής εντός των χώρων δραστηριότητας και
λειτουργίας των καταστηµάτων και των επιχειρήσεων τους είναι:
Α) όλοι ανεξαιρέτως οι επιχειρηµατίες που έχουν στο όνοµα τους (φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο), στην ευθύνη και στην εκµετάλλευση τους, τα καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Χερσονήσου, όπως και
Β) όλοι οι επιχειρηµατίες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) εκείνοι, των οποίων οι επιχειρήσεις
ανήκουν στην αρµοδιότητα του ∆ήµου Χερσονήσου και λειτουργούν στα ∆ιοικητικά
όρια αυτού,
Γ) όλοι εκείνοι που χρησιµοποιούν – εκτελούν και παρουσιάζουν δηµόσια τα µουσικά έργα
– την µουσική - (Ελληνικά ή και Ξένα), µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο (π.χ. µε ζωντανό,
τεχνικό, µηχανικό, τεχνολογικό ή µε οποιοδήποτε οπτικοακουστικό ή νέο µέσο), στους
χώρους δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών.
Άρθρο 5
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
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προς το κοινό των καταστηµάτων και των επιχειρήσεων αρµοδιότητας του ∆ήµου, σε
κάθε περίπτωση απαιτείται, πριν την έναρξη της χρήσης – εκτέλεσης της µουσικής,
γραπτή άδεια, τόσο πρώτα από τον Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης των
Πνευµατικών ∆ηµιουργών, όσο και στη συνέχεια από τον ∆ήµο, για την χρήση και την
λειτουργία της µουσικής στους χώρους δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών.
2. Ειδικά για την χρήση της απλής συσκευής του ραδιοφώνου και την απλή συσκευή
τηλεοράσεως χωρίς ενισχυτή και πρόσθετα ηχεία σε οποιοδήποτε κατάστηµα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση, σύµφωνα µε το σχετικό Οδηγό του
Υπουργείου, δεν απαιτείται έκδοση ∆ηµοτικής – ∆ιοικητικής άδειας από τον ∆ήµο.
Αντίθετα ο ίδιος επιχειρηµατίας που είναι χρήστης των µέσων αυτών είναι
υποχρεωµένος να είναι εφοδιασµένος µε γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης από τον
Ο.Σ.∆., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2121/93. Σε αντίθετη περίπτωση, η δηµόσια
εκτέλεση µουσικής και δια των µέσων αυτών (απλού ραδιοφώνου και απλής
τηλεοράσεως) είναι παράνοµη (άρθρο 3 παρ. 1 περ. ζ΄και η΄ και παρ. 2 Ν.2121/93) και
ως άνευ άδειας γενόµενη (άρθρα 3 παρ. 2, 14 και 66 του ιδίου Νόµου).
3. Η χρήση – εκτέλεση –παρουσίαση – εκµετάλλευση των µουσικών έργων, στους
προαναφερόµενους χώρους γίνεται συνήθως:
α) είτε µε µηχανικά µέσα, (όπως ενδεικτικά π.χ. µε υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου,
µε µαγνητόφωνο, κασετόφωνο, στερεοφωνικό συγκρότηµα, πικ-απ, σιντιέρα, µε ηχεία ή
χωρίς αυτά κ.λ.π.)
β) είτε µε ραδιο-τηλεοπτικά, δορυφορικά, καλωδιακά, ενσύρµατα ή ασύρµατα, δορυφορικά,
NOVA, SUPER SPOR και λοιπά τεχνολογικά ή νέα µέσα
γ) είτε µε ζωντανή µουσική εκτέλεση και µουσικά όργανα, (όπως ενδεικτικά π.χ. µε
µουσικά όργανα–κιθάρες–πιάνο–µπουζούκι κ.λ.π. όργανα, τραγουδιστές–ερµηνευτές,
εκτελεστές κ.λ.π) και
δ) είτε µε ηλεκτρονικά ή ψηφιακά µέσα ή οπτικοακουστικά µέσα ή δια µέσω του
διαδικτύου ή µε οποιοδήποτε εκ των λοιπών τρόπων ή µέσω και των πολυµέσων της
σύγχρονης τεχνολογίας
Άρθρο 6
Αρµόδιο όργανο έκδοσης της ∆ηµοτικής άδειας λειτουργίας µουσικής
1. Ο ∆ήµος εκδίδει και χορηγεί την διοικητική άδεια λειτουργίας µουσικής, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφεροµένου που συνοδεύεται µε τα νόµιµα προαπαιτούµενα
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 Ν.3463/2006, την ΚΥΑ
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 και την Υ1γ/Γ.Π./96967/2012 Υγειονοµική ∆ιάταξη.
2. Αρµόδιο όργανο για την έγκριση της χορήγησης από το γραφείο εκδόσεων αδειών
καταστηµάτων της εν λόγω ∆ηµοτικής –∆ιοικητικής αδείας µουσικής είναι η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 73 και υπό την επιφύλαξη του
άρθρου 83 του Ν.3852/2010 η ∆ηµοτική Κοινότητα, όταν σ’ ένα οποιοδήποτε
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση αρµοδιότητας του ∆ήµου
λειτουργεί ή εκτελείται ή χρησιµοποιείται ή παρουσιάζεται ή γίνεται εκµετάλλευση
των µουσικών έργων, της µουσικής (Ελληνικής ή Ξένης) δηµόσια προς το κοινό, µε
οποιοδήποτε τρόπο, µορφή ή µέσο, για την δηµιουργία ευχάριστης ατµόσφαιρας για
τους εργαζόµενους, τους παρευρισκόµενους στο χώρο ή για την ψυχαγωγία των
θαµώνων ή και για την διασκέδαση των πελατών αυτού, ανάλογα µε το είδος και την
µορφή του καταστήµατος/επιχειρήσεως.
3. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει δηµόσια χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση, αναπαραγωγή
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του ήχου, µετάδοση ή αναµετάδοση του ήχου ή της εικόνας και ήχου και εν γένει
λειτουργία µουσικής εντός ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας
επιχείρησης αρµοδιότητας του ∆ήµου, ο επιχειρηµατίας και κατά νόµο υπεύθυνος της
λειτουργίας αυτού /ής, είναι υποχρεωµένος να έχει εφοδιαστεί και µε ∆ηµοτική –
∆ιοικητική Άδεια περί λειτουργίας Μουσικής (εκτός από την άδεια δηµόσιας εκτέλεσης
µουσικής του ν. 2121/93) και µάλιστα, πριν την έναρξη της χρήσης- εκτέλεσης και της
λειτουργίας της µουσικής εντός αυτών, διαφορετικά η άνευ αδείας λειτουργία της
µουσικής σ’ αυτό /ή, είναι µη σύννοµη στους χώρους ευθύνης, δραστηριότητας και
λειτουργίας του καταστήµατος ή της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω .
Άρθρο 7
Προϋποθέσεις έκδοσης –χορήγησης ∆ηµοτικής άδειας µουσικής

1.

2.
3.

4.

5.

Η ∆ηµοτική –∆ιοικητική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής χορηγείται σε κάθε υπόχρεο
χρήστη µουσικής και κατά τα ανωτέρω ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία, σύµφωνα µε τους
παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
Ύστερα από Αίτηση του ενδιαφεροµένου – επιχειρηµατία χρήστη της µουσικής, µαζί µε
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται στο αρµόδιο Τµήµα Αδειοδοτήσεων
και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Χερσονήσου.
Με σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας.
Με απόφαση του κατά τόπο αρµόδιου Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας του
∆ήµου, 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 ή
Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.
1 Α΄ περ. ΙΙΙ του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν.3463/2006,
και
Τελικά µε Απόφαση – Άδεια – ∆ιοικητική Πράξη του ∆ηµάρχου ή του αρµοδίου
Αντιδηµάρχου, µε την οποία χορηγείται η εγκριθείσα από το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας ή από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Χερσονήσου, κατά τα ανωτέρω, άδεια
περί χρήσης – λειτουργίας µουσικής ή µουσικών στο κατάστηµα / επιχείρηση, είτε µε
µηχανικά ή και λοιπά σύγχρονα τεχνολογικά µέσα, είτε µε µουσικά όργανα.
Άρθρο 8
Η ∆ηµοτική άδεια µουσικής είναι υποχρεωτική

1. Την ∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια περί λειτουργίας µουσικής ή άδεια µουσικών οργάνων
στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή στην επιχείρηση τους, είναι
υποχρεωµένοι να την εφοδιασθούν όλοι όσοι επιχειρηµατίες κατά τα ανωτέρω:
α) επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν και να λειτουργήσουν για πρώτη φορά µουσική στο
κατάστηµα ή την επιχείρηση
β) όσοι εκ των οποίων έληξε η χρονική διάρκεια της ήδη υπάρχουσας άδειας µουσικής και
είναι εκ νέου υποχρεωµένοι να ανανεώσουν αυτήν για το µετέπειτα της λήξεως της
χρονικό διάστηµα και,
γ) για αυτούς που ήδη χρησιµοποιούν και λειτουργούν µουσική εντός των καταστηµάτων
και επιχειρήσεων τους, χωρίς να έχουν καν εφοδιασθεί όπως όφειλαν, ούτε µε ∆ηµοτική
∆ιοικητική άδεια για την λειτουργία µουσικής σύµφωνα µε το άρθρο 73 και 83 του
ν.3852/2010 και 80 παρ. 4 του Κ.∆.Κ., ούτε µε άδεια δηµόσιας εκτέλεσης αυτής από τον
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Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων
των ∆ηµιουργών, σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 14 και 63 παρ. 2 και 66, ν.2121/93 και,
δ) όλοι εκείνοι που ανεξάρτητα από το αν υπέβαλαν ή δεν υπέβαλαν αίτηση στο ∆ήµο
Χερσονήσου ή δεν εφοδιάστηκαν αυτήν από, παράλειψη ή αδιαφορία, από άγνοια ή εν
γνώσει τους, από πρόθεση ή για διάφορους άλλους λόγους και αιτίες .
2. Σκοπός της παρούσας τοπικής κανονιστικής πράξης – απόφασης είναι, το να
λειτουργούν όλα τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και οι επιχειρήσεις
αρµοδιότητας του ∆ήµου Χερσονήσου, που χρησιµοποιούν µουσική ή µουσικά όργανα,
µε αρχές και κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς σ’ όλους τους ενδιαφεροµένους
επιχειρηµατίες και πολίτες, έτσι ώστε να είναι άπαντες εφοδιασµένοι µε άδειες
λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων και να λειτουργούν σύννοµα και χωρίς να
διαταράσσουν την κοινή ησυχία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών, αλλά και τα
καταστήµατα και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν χωρίς προβλήµατα, στα πλαίσια της
απρόσκοπτης επιχειρηµατικής δραστηριότητας αυτών.
Άρθρο 9
Τα µουσικά έργα –Ελληνικά και Ξένα – αποτελούν προστατευόµενα έργα από το ν.
2121 / 1993 και την Ευρωπαϊκή και ∆ιεθνή νοµοθεσία
1. Τα µουσικά έργα – µουσική (ελληνικά και ξένα) αποτελούν προστατευόµενα έργα, τόσο
από την Ελληνική νοµοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 παρ. 1
και 2, 14, 55, 56, 63 παρ. 2 και 66 του ν. 2121/93, όσο και από τις διεθνείς συµβάσεις
που έχει υπογράψει η χώρα µας.
2. Για την δηµόσια χρήση – εκτέλεση– παρουσίαση των µουσικών έργων (Ελληνικών και
Ξένων) και της µουσικής προς το κοινό, χρειάζεται υποχρεωτικά εκ του ως άνω νόµου,
πριν την έναρξη της χρήσης – λειτουργίας της µουσικής στο χώρο δραστηριότητας και
λειτουργίας ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας επιχείρησης,
αρµοδιότητας του ∆ήµου, η γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης των άρθρων 1, 3 παρ.1
και 2 και των άρθρων 14 και 63 παρ.2 του Ν.2121/93, που δίδεται από τον Οργανισµό
Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων των
∆ηµιουργών (άρθρων 55 και 56 ιδίου νόµου) και µε την οποία να επιτρέπεται σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2121/93 στον επιχειρηµατία – χρήστη της µουσικής,
η δυνατότητα να µπορεί νόµιµα και µε άδεια αυτού (Ο.Σ.∆) να χρησιµοποιεί και να
εκτελεί τα µουσικά έργα (Ελληνικά και Ξένα), δηµόσια στο χώρο της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας και λειτουργίας αυτού.
3. Όλοι οι χώροι λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και όλες οι
επιχειρήσεις αρµοδιότητας του ∆ήµου, ανεξάρτητα, τόσο από την νοµική µορφή της
λειτουργίας τους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), όσο και από το είδος της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας τους, θεωρούνται, εκ των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, ως
δηµόσιοι χώροι, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2, του νόµου 2121 / 93 ‘‘ περί προστασίας
της πνευµατικής ιδιοκτησίας’’.
4. Για να εκδοθεί λοιπόν και για να χορηγηθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Χερσονήσου, σύµφωνα µε το άρθρο
73 του ν.3852/2010 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ιδίου νόµου, η ∆ηµοτική
∆ιοικητική Άδεια περί λειτουργίας Μουσικής ή µουσικών οργάνων, σε οποιοδήποτε
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση αρµοδιότητας του
∆ήµου, προαπαιτείται, υποχρεωτικά εκ του νόµου, η ύπαρξη πρώτα της άδειας δηµόσιας
εκτέλεσης της µουσικής των άρθρων 3, 14 του ν.2121/93, την οποία οφείλει να
52

ΑΔΑ: ΒΕΑΗΩΗΜ-ΝΒΦ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥO

προσκοµίζει στο ∆ήµο ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας, που επιθυµεί να χρησιµοποιεί
και να εκτελεί στην επιχείρηση του µουσική, διαφορετικά η ∆ιοικητική άδεια του ∆ήµου
περί λειτουργίας µουσικής σ’ αυτό, είναι αυτοδικαίως άκυρη και πάσχει στην έκδοση,
στην ισχύ, στη λειτουργία και στη νοµιµότητας της.
Άρθρο 10
Βασική προϋπόθεση για την έκδοση της δηµοτικής άδειας µουσικής αποτελεί η
προσκόµιση στο ∆ήµο της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 63
παρ.2 του ν. 2121 / 93
1. Σε κάθε περίπτωση που θα υπάρχει χρήση – εκτέλεση – παρουσίαση – λειτουργία
µουσικής, εντός οποιουδήποτε εκ των ως άνω καταστηµάτων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος ή των επιχειρήσεων αρµοδιότητας του ∆ήµου Χερσονήσου, χρειάζεται
πριν την έκδοση της ∆ηµοτικής ∆ιοικητικής Άδειας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων, να
έχει προσκοµιστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 63 παρ. 2 του ν.2121/93, η προηγούµενη
γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής του Ο.Σ.∆. των πνευµατικών δικαιωµάτων
των δηµιουργών, των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 2 και άρθρου 14 του ν.2121/93 «περί
προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας».
2. Κατάστηµα ή επιχείρηση που για οποιουσδήποτε λόγους στερείται από τον ∆ήµο αδείας
ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστηµα ή επιχείρηση, δεν νοµιµοποιείται και δεν
δικαιούται ο επιχειρηµατίας – υπεύθυνος, που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της
εκµετάλλευσης του, να ζητήσει και να λάβει από τον ∆ήµο µόνο ∆ιοικητική Άδεια περί
λειτουργίας µουσικής εντός αυτού, όταν τούτο δεν λειτουργεί καν νόµιµα.
3. Βασική προϋπόθεση για την έκδοση και την χορήγηση ∆ηµοτικής ∆ιοικητικής άδειας
περί λειτουργίας µουσικής σε ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε µία
επιχείρηση αρµοδιότητας του ∆ήµου είναι, ότι το κατάστηµα ή επιχείρηση λειτουργεί
νόµιµα µε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στο ∆ήµο.
4. Η ∆ιοικητική άδεια περί λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων, χορηγείται
υποχρεωτικά µόνο στο όνοµα του φυσικού ή νοµικού προσώπου που εκδόθηκε και
χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστηµα ή επιχείρηση, και σε
καµία περίπτωση σε άλλο όνοµα ή σε άλλη επωνυµία.
5. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας υποβάλλει αίτηση του στον οικείο
Ο.Τ.Α. για χορήγηση δηµοτικής- διοικητικής άδειας µουσικής και δηλώνει ότι δεν
χρησιµοποιεί ούτε πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από
Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης των δηµιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ],
προκειµένου να αποφευχθεί η δυνατότητα κατάχρησης και παραβίασης του ν.2121/1993,
θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 µε το εξής περιεχόµενο: «Η
µουσική που χρησιµοποιώ στο κατάστηµά µου ανήκει αποκλειστικά και µόνον σε
δηµιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του
περιουσιακού τους δικαιώµατος σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα
στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είµαι επίσης ενήµερος ότι το να διαθέτω
τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συµβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστηµά µου
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 ∆ήµος (Ο.Τ.Α.) να το κοινοποιήσει άµεσα στην ΑΕΠΙ και στην
ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».
Άρθρο 11
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Ανάρτηση αδειών σε εµφανές σηµείο του καταστήµατος – επιχειρήσεως
Η ∆ηµοτική - ∆ιοικητική άδεια περί Λειτουργίας Μουσικής, όσο και η Άδεια
∆ηµόσιας Εκτέλεσης Μουσικής του Ο.Σ.∆. (πνευµατικών δικαιωµάτων), αναρτώνται µε
ευθύνη του επιχειρηµατία ή του υπευθύνου αυτού, σε εµφανές σηµείο του
καταστήµατος, και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο και ζήτηση των αρµόδιων ελεγκτικών
οργάνων.
Άρθρο 12
Περί της εννοίας της λειτουργίας της µουσικής
1. Λειτουργία µουσικής νοείται η χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση των µουσικών έργων, που
γίνεται δηµόσια προς το κοινό µε οποιοδήποτε τρόπο, µορφή ή µέσο παραγωγής,
αναπαραγωγής, χρήσης, εκτέλεσης, µετάδοσης ή αναµετάδοσης των µουσικών έργωνµουσικής – (Ελληνικών και Ξένων), εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας
οποιουδήποτε καταστήµατος ή οποιασδήποτε επιχείρησης που ανήκει στην αρµοδιότητα
του ∆ήµου Χερσονήσου, ανεξάρτητα από τους τρόπους και τα µέσα που
χρησιµοποιούνται από τον επιχειρηµατία – χρήστη της µουσικής.
2. Λειτουργία
– χρήση – εκτέλεση µουσικής σ’ ένα κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος ή σε µία επιχείρηση αρµοδιότητας του ∆ήµου Χερσονήσου, µπορεί να
γίνεται νόµιµα µόνο µε γραπτές άδειες, πρώτα του Οργανισµού Συλλογικής ∆ιαχείρισης
των Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων των άρθρων 54 και επόµ. του Ν.2121/93 που να
επιτρέπει αυτήν και, ύστερα του ∆ήµου που εκδίδει και χορηγεί την ∆ιοικητική του
άδεια, για τη λειτουργία της µουσικής στο κατάστηµα ή την επιχείρηση του
ενδιαφερόµενου, που αιτήθηκε αυτήν.
Άρθρο 13
Περί της εννοίας της δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής (άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.
2121/93)
∆ηµόσια θεωρείται , σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 2121/ 1993, κάθε χρήση ή
εκτέλεση ή παρουσίαση των µουσικών έργων (στίχων, συνθέσεων – τραγουδιών –
µουσικοσυνθέσεων), είτε Ελληνικών, είτε Ξένων, που κάνει τα µουσικά έργα προσιτά
σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άµεσο
περιβάλλον, ανεξάρτητα από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου
βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους.
Άρθρο 14
Λοιποί υπόχρεοι λήψης αδείας
1. Εκτός από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «∆ιοικητική ∆ηµοτική άδεια
για λειτουργία µουσικής» είναι υποχρεωµένοι να λάβουν πριν την έναρξη της χρήσης
και της λειτουργίας µουσικής ή πριν την διοργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης (π.χ.
συναυλίας, εκδήλωσης κ.λ.π.) που συνοδεύεται µε την χρήση – εκτέλεση µουσικής και
α] Οι επιχειρηµατίες κινηµατογράφων, θεάτρων και παρεµφερών επιχειρήσεων, σύµφωνα
µε το άρθρο 75, παρ. ΙΙ, περ.15, του Ν.3463/2006, για την µουσική που είναι επενδυµένη
στις κινηµατογραφικές ταινίες και εκτελείται µε την προβολή των έργων, όπως επίσης
και για την χρησιµοποιούµενη στις θεατρικές παραστάσεις. Η ∆ιαδικασία και τα
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δικαιολογητικά έκδοσης και χορήγησης της, εκτός όλων των άλλων, είναι η ίδια και τα
ίδια που απαιτούνται και για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
β] Όµοια επίσης τις ίδιες υποχρεώσεις (και µε τις ίδιες διαδικασίες και τα ίδια τα
δικαιολογητικά) έχουν, σύµφωνα µε την περ. 16, της παρ. ΙΙ, του άρθρου 75, του
Ν.3463/2006 και οι διοργανωτές Μουσικών Συναυλιών και άλλων Καλλιτεχνικών
Πολιτιστικών εκδηλώσεων (π.χ. Συναυλίες, Μουσικές εκδηλώσεις, Φεστιβάλ,
Πολιτιστικά ∆ρώµενα – Εκδηλώσεις, Φεστιβάλ Χορού, Κινηµατογράφου, Θεάτρου
κ.λ.π.), που γίνονται εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Χερσονήσου, είτε π.χ.
από τον ∆ήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού, είτε π.χ. από τρίτους (φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή διάφορους φορείς ή δηµοτικές ή µη επιχειρήσεις κ.λ.π.), είτε µε µηχανικά
µέσα, οπτικοακουστικά και λοιπά σύγχρονα τεχνολογικά, είτε ζωντανά µε µουσικά
όργανα και καλλιτέχνες.
2. Προκειµένου περί του ∆ήµου Χερσονήσου και των Νοµικών Προσώπων αυτού, όταν
αυτός ή τα νοµικά πρόσωπα αυτού είναι διοργανωτής / διοργανωτές των ως άνω
ενδεικτικά αναφεροµένων εκδηλώσεων, θα πρέπει η εισήγηση περί λήψης σχετικής
απόφασης έγκρισης των σχετικών εκδηλώσεων και ψήφισης της σχετικής δαπάνης από
τα θεσµοθετηµένα όργανα αυτού / αυτών, να συνοδεύεται και µε αντίγραφο της άδειας
δηµόσιας εκτέλεσης των µουσικών έργων που θα πρέπει να έχει εφοδιαστεί πριν την
έναρξη των εκδηλώσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 παρ. 1 και 2, 14 και 63 παρ. 2 του
ν.2121/93.
3. Η ως άνω σχετική απόφαση του θεσµοθετηµένου οργάνου του ∆ήµου ή των Νοµικών
Προσώπων αυτού, που αποφάσισαν την διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων και
ενέκριναν την σχετική δαπάνη για την υλοποίηση αυτών, µαζί µε την άδεια δηµόσιας
εκτέλεσης του Ο.Σ.∆. των πνευµατικών δηµιουργών που ήδη εφοδιάστηκε ο ως άνω
διοργανωτής (∆ήµος ή Νοµικό Πρόσωπο αυτού), αποστέλλεται στη συνέχεια στο
αρµόδιο όργανο του ∆ήµου, για να εκδώσει την σχετική άδεια λειτουργίας µουσικής ή
µουσικών οργάνων στις εκδηλώσεις που αποφασίστηκαν να διοργανωθούν από τον
∆ήµο ή τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού.

Άρθρο 15
Έλεγχος ισχύος αδειών λειτουργίας µουσικής και ανάκληση αυτών σε περίπτωση
παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης και ισχύος τους
1. Αρµόδιο για την Ανάκληση Ατοµικής ∆ιοικητικής Πράξης όργανο, είναι αυτό που την
εξέδωσε ή το κατά τον χρόνο της ανάκλησης αρµόδιο για την έκδοση της, σύµφωνα µε
το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999.
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. ΙΙ εδ. 18 του Ν.3463/2006 η ανάκληση της άδειας
λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του
∆ήµου, και στην προκείµενη περίπτωση σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1 Α περ. iii, του
Ν. 3852/2010, αρµόδια είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου.
3. Για παράνοµη άδεια σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2690/1999, δεν
απαιτείται η προηγούµενη γνώµη της υγειονοµικής υπηρεσίας και ως εκ τούτου, το ίδιο
το όργανο που την εξέδωσε, οφείλει να την ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την
σύννοµη έκδοση της.
Άρθρο 16
Χρήστες µουσικής
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1. Όλοι όσοι επιχειρηµατίες οι οποίοι στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος τους
ή στις επιχειρήσεις τους, αρµοδιότητας του ∆ήµου Χερσονήσου, χρησιµοποιούν –
εκτελούν – λειτουργούν εντός των χώρων δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών,
µουσικά έργα – µουσική, ονοµάζονται για συντοµία στη παρούσα ως «επιχειρηµατίες
χρήστες µουσικής», ανεξάρτητα από τους τρόπους, τις µορφές και τα µέσα χρήσης –
εκτέλεσης – παρουσίασης της µουσικής εντός των καταστηµάτων ή επιχειρήσεων αυτών.
2. Οι εν λόγω λοιπόν επιχειρηµατίες είναι υποχρεωµένοι να λειτουργούν σύννοµα και να
εφοδιάζονται πριν την έναρξη λειτουργίας της µουσικής στο κατάστηµα τους, από τον
∆ήµο, µέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας, µε την ∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια περί λειτουργίας µουσικής, σύµφωνα µε
το άρθρο 73 του Ν. 852/2010 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ιδίου νόµου και
τις διατάξεις του Κ.∆.Κ. ( Ν.3463/2006).
3. Η εκ του νόµου υποχρέωση των επιχειρηµατιών χρηστών µουσικής να εφοδιάζονται µε
«Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης των µουσικών έργων» από τον Ο.Σ.∆ των πνευµατικών
δικαιωµάτων των δηµιουργών, απορρέει από τα άρθρα 1, 3, 14 και 63 παρ. 2 του
Ν.2121/93 (περί προστασίας της πνευµατικής Ιδιοκτησίας), και στη συνέχεια µε την
προσκόµιση αυτής στο ∆ήµο, και µε «∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια για την λειτουργία
µουσικής» απορρέει, από το άρθρο 75 παρ. 2 περ. 13, 15, 16 και 18 του Ν.3463/2006,
όσο και από το άρθρο 63, παρ.2, του Ν.2121/93 «περί προστασίας της πνευµατικής
ιδιοκτησίας», που υπάρχει η ρητή υποχρέωση της προσκόµισης της πρώτης στο ∆ήµο,
προκειµένου να εκδοθεί – χορηγηθεί στη συνέχεια στον ενδιαφερόµενο και η ∆ηµοτική –
∆ιοικητική άδεια µουσικής.
Άρθρο 17
Περί των αδειών των κέντρων διασκεδάσεως
Ειδικά και επιπρόσθετα των αναφεροµένων στο προηγούµενο άρθρο, στα κέντρα
διασκεδάσεως απορρέει η σχετική υποχρέωση των επιχειρηµατιών χρηστών µουσικής
για άδεια από την Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 Υγειονοµική ∆ιάταξη, διότι το κέντρο
διασκεδάσεως 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 διασκεδάσεως εκδίδεται από τον οικείο ∆ήµο 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 ∆ιάταξης όπως
τρ/κε και ισχύει, χωρίς να απαιτείται και δεύτερη ξεχωριστή άδεια µουσικής - µουσικών
οργάνων.
Άρθρο 18
Περί των αδειών Μουσικής –Μουσικών Οργάνων στα «κτήµατα»
1. Σύµφωνα επίσης µε την υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./Οικ.128529/24-09-2009 ( ΦΕΚ 2077/τ. Β/25–
9-2009) όπως τρ/κε µε την Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 Υ.∆., 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. Σύµφωνα µε την Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 ορίζεται ότι «Στεγασµένοι και υπαίθριοι
χώροι εκδηλώσεων» είναι οι χώροι στους οποίους κατά την διάρκεια πάσης φύσεως
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εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιµα ή ποτά τα οποία παρασκευάζονται και
προετοιµάζονται 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 τη 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 από τον Ο.Σ.∆.,
όσο και µε ∆ηµοτική –∆ιοικητική άδεια λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων από
τον ∆ήµο, 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’ αρ. 3010/1985/ΦΕΚ 593/Β/0210-1985 Υγειονοµική ∆ιάταξη «Περί µέτρων προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από
θορύβους µουσικής των Κέντρων ∆ιασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων».
Άρθρο 19
Υποχρεωτική η άδεια µουσικής εκ των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας
Σύµφωνα και µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Αστυνοµικής ∆ιάταξης υπ’ αρ. 3
(ΦΕΚ Β’ 15/1996) «Απαγορεύεται στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των
άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Β 526), καθώς και
στις αµιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε
είδους µουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών µηχανηµάτων και
ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής» και εν προκειµένω της ∆ηµοτικής
Αρχής στην οποία περιήλθαν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του
Ν.3852/2010 και οι σχετικές αρµοδιότητες µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 75 του
N.3463/2006.
Άρθρο 20
∆ιατάραξη κοινής ησυχίας
1. Σύµφωνα άλλωστε και µε το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης, στα
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για την λειτουργία κάθε είδους µουσικού
οργάνου και για την χρήση ηλεκτροφώνων, ραδιόφωνων, τηλεοράσεων κ.λ.π. που
προκαλούν διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων, απαιτείται άδεια δηµόσιας αρχής και
εν προκειµένω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Συµβουλίου της αντίστοιχης
∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου.
2. Ραδιόφωνα και τηλεοράσεις που έχουν ενσωµατωµένους ενισχυτές και ηχεία ή είναι
συνδεδεµένα µε σύγχρονα οπτικοακουστικά ή τεχνολογικά πολυµέσα µετάδοσης του
ήχου, που προκαλούν την διατάραξη της ησυχίας των κατοίκων, εµπίπτουν στην
υποχρέωση αδειοδότησης τους από τον ∆ήµο σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας κανονιστικής απόφασης του ∆ήµου.
3. Η χορήγηση της ∆ηµοτικής – ∆ιοικητικής Άδειας για την λειτουργία µουσικής µε
µηχανικά µέσα όπως ενδεικτικά ηλεκτρόφωνα, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κ.λ.π. ή µε
κάθε µουσικό όργανο, δηλαδή µε ζωντανό τρόπο, χορηγείται από τον ∆ήµο µας εφόσον
«ο επιχειρηµατίας χρήστης της µουσικής» δεν διαταράσσει και την ησυχία των
περιοίκων (κοινή ησυχία), σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 της ως άνω
Αστυνοµικής ∆ιάταξης .
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4. Η άδεια λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων µπορεί να αφαιρείται προσωρινά µε
απόφαση της Αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων
αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 3 της
άνω Αστυνοµικής ∆ιάταξης .
5. Στην άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων αναγράφεται υποχρεωτικά η χρονική
διάρκεια ισχύος αυτής, ο τρόπος χρήσης και τα µέσα εκτέλεσης, το είδος και ο αριθµός
των µουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος
που καθορίζεται από την υγειονοµική υπηρεσία.
Άρθρο 21
Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης και ισχύος της άδειας µουσικής
Η έγκριση, έκδοση και χορήγηση της ∆ιοικητικής ∆ηµοτικής άδειας περί λειτουργίας
µουσικής σ’ ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε µία επιχείρηση κατά τα
ανωτέρω, τελεί πάντοτε υπό τον όρο και τις βασικές προϋποθέσεις:
α) τόσο της προσκόµισης κατά την αρχική έκδοση ή στη συνέχεια κατά την ανανέωση
αυτής από τον ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία -χρήστη της µουσικής και υπόχρεο του
καταστήµατος – επιχειρήσεως, της γραπτής άδειας δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής,
που εκδίδει και χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόµενο ο Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης
[Ο.Σ.∆.] των πνευµατικών δικαιωµάτων των Ελλήνων και Ξένων δηµιουργών και,
β) της τήρησης και της µη παραβίασης όλων των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης, ισχύος
και λειτουργίας της ∆ηµοτικής Άδειας µουσικής που χορηγήθηκε, διαφορετικά
ανακαλείται αυτεπαγγέλτως από την αρµόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή την
∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου Χερσονήσου, που την εξέδωσε, και σε κάθε περίπτωση
και τη αιτήσει παντός έχοντος έννοµο ειδικό συµφέρον, για µη τήρηση και παραβίαση
των όρων ισχύος και των προϋποθέσεων σύννοµου λειτουργίας αυτής.
Αρθρο 22
Χρονική διάρκεια άδειας λειτουργίας µουσικής
1. Κατ’ αρχήν η χρονική διάρκεια των ∆ιοικητικών ∆ηµοτικών Αδειών Περί την Χρήση
και την Λειτουργία της Μουσικής ή των Μουσικών Οργάνων στο ∆ήµο µας εκδίδεται
για αόριστο χρονικό διάστηµα εκτός αν ο ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι επιθυµεί την
έκδοση της για διάστηµα ορισµένο, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011.
2. Σε περίπτωση λοιπόν που θα ζητηθεί από τον ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία – χρήστη
της µουσικής, ∆ηµοτική –∆ιοικητική άδεια για λειτουργία µουσικής ή µουσικών
οργάνων για µεγαλύτερο του ενός έτους χρονικό διάστηµα ή και για αόριστο χρονικό
διάστηµα, που ενδεχόµενα αναφέρει στο σώµα της η γραπτή άδεια δηµόσιας
εκτέλεσης του Ο.Σ.∆. των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών των µουσικών
έργων που προσκόµισε σύµφωνα µε το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν.2121/93 στο ∆ήµο ο
ενδιαφερόµενος χρήστης µουσικής, τότε µπορεί να χορηγείται σ’ αυτόν η ∆ηµοτική
– ∆ιοικητική άδεια περί λειτουργίας µουσικής και για το αιτούµενο µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα (π.χ. των δυο ή τριών ετών) ή για αόριστο χρονικό διάστηµα, αλλά
κάτω από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόµενες και
υπ’ αρ. 3 και 4 παραγράφους της παρούσας.
3. Σε όλες δηλαδή τις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, που αιτηθεί ο
ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας – χρήστης µουσικής άδεια, διάρκειας πέραν του ενός
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έτους ή αορίστου διαρκείας, η εν λόγω ∆ηµοτική άδεια µουσικής που θα χορηγηθεί
από το ∆ήµο σ’ αυτόν, θα τελεί πάντοτε και υποχρεωτικά υπό την διαλυτική αίρεση
για την χρονική ισχύ, τη νοµιµότητα και την λειτουργία της και υπό τον όρο και την
προϋπόθεση της εκ νέου προσκόµισης στο ∆ήµο από τον υπόχρεο- επιχειρηµατία
χρήστη της µουσικής, ένα µήνα πριν την λήξη της αρχικά προσκοµισθείσας άδειας
δηµόσιας Εκτέλεσης µουσικής του Ο.Σ.∆. στο ∆ήµο και της νέας (ανανεωµένης
χρονικά) άδειας δηµόσιας εκτέλεσης που θα έχει εκ νέου εφοδιαστεί εµπρόθεσµα από
τον Ο.Σ.∆. για το επόµενο της λήξης αυτής χρονικό διάστηµα, δηλαδή για το 2ο έτος
και ούτω καθ’ εξής.
4. Έτσι λοιπόν οι άδειες µουσικής – µουσικών οργάνων που θα χορηγούνται από το
∆ήµο για χρονικό διάστηµα ισχύος αυτών πέραν του ενός έτους, δηλαδή για τα 2 ή 3
έτη ή για αόριστο χρονικό διάστηµα, θα αναγράφουν επί του σώµατος αυτών, ρητά
και υποχρεωτικά τον ειδικό όρο και την παρακάτω προϋπόθεση για την ισχύ και την
λειτουργία της, όπως ακριβώς αναφέρει υποχρεωτικά η υπ’ αρ. 7904/2007 Εγκύκλιος
του Υπουργείου Εσωτερικών, και ειδικότερα τα εξής:
«Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύει η άδεια
δηµόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης και
Προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκοµίσει
στην υπηρεσία µας, πριν την λήξη της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη
άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα
ανακαλείται»
5. Σηµείωση. Αυτονόητο είναι ότι, σύµφωνα πάντα µε την παραπάνω εγκύκλιο, σε
ό,τι αφορά τα κέντρα διασκεδάσεως η µη προσκόµιση έγγραφης άδειας
δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήµατος.
6. Σε κάθε όµως περίπτωση επιχειρηµατίας – χρήστης της µουσικής που δεν τηρήσει και
παραβιάσει µετά την λήψη αυτής, την ∆ηµοτική ∆ιοικητική άδεια λειτουργίας
µουσικής – µουσικών οργάνων που κατέχει και, τα οριζόµενα στη προηγούµενη του
παρόντος υπ’ αρ. 4 παράγραφο, και δεν προσκοµίσει εµπρόθεσµα και ένα µήνα πριν
την παρέλευση του εκάστοτε έτους λήξης, την νέα (ανανέωση) γραπτή άδεια
δηµόσιας εκτέλεσης των µουσικών έργων στο ∆ήµο από τον Ο.Σ.∆. των
Πνευµατικών ∆ηµιουργών, γιατί δεν ανανέωσε αυτήν για το εντεύθεν της λήξεως της
χρόνο για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία ως όφειλε, τότε αυτοδίκαια παύει να ισχύει και η
∆ηµοτική ∆ιοικητική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής που ο ∆ήµος χορήγησε και έχει
εις χείρας του ο ενδιαφερόµενος χρήστης της µουσικής, λόγω ακριβώς της
παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης, ισχύος, λειτουργίας και
νοµιµότητάς της, από δική του παράλειψη ή υπαιτιότητα.
Άρθρο 23
Χρόνος διάρκειας και Χώρος που αφορά η άδεια µουσικής
1. Η διάρκεια της ισχύος της άδειας µουσικής ή µουσικών οργάνων δεν
καθορίζεται από το νόµο αλλά, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 3 της µε
αρ.3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης, την καθορίζει ο οικείος ∆ήµος. ∆ύναται όµως
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 5 της 10551/2007 ΚΥΑ, ο ενδιαφερόµενος να
ζητήσει άδεια χρήσης µουσικής για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από το ετήσιο
που έχει ορίσει ο ∆ήµος, σύµφωνα όµως µε τα χρονικά περιθώρια που ορίζει η
παρούσα τοπική κανονιστική απόφαση.
2. Η ∆ηµοτική ∆ιοικητική άδεια λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων, που ο
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∆ήµος Χερσονήσου εκδίδει και χορηγεί στον ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία -χρήστη
της µουσικής, ισχύει αποκλειστικά και µόνο για το χρονικό διάστηµα που αφορά και
για τον εντός του καταστήµατος ή της επιχείρησης χώρο δραστηριότητας και
λειτουργίας του.
3. Επίσης επιτρέπεται η χρήση µουσικής στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος
/επιχείρησης, εφόσον ο χώρος αυτός συµπεριλαµβάνεται στην άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας.
Άρθρο 24
∆ικαιολογητικά για την έκδοση της ∆ηµοτικής – ∆ιοικητικής άδειας µουσικής ή
µουσικών οργάνων
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της ∆ηµοτικής Άδειας µουσικής µε
µηχανικά µέσα είναι τα εξής:
1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου, είτε αυτός είναι φυσικό είτε νοµικό
πρόσωπο, που νοµικό πρόσωπο – εταιρεία θα αναγράφεται επί της αιτήσεως και ο
νόµιµος εκπρόσωπος αυτής 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 (π.χ. µηχανικά µέσα ή µε ζωντανή µουσική
εκτέλεση, µε µουσικά όργανα µε ή χωρίς τραγουδιστές, δορυφορικά,
ραδιοτηλεοπτικά, internet, disck jokey, cd, dvd κ.λ.π) καθώς και την χρονική διάρκεια
της άδειας που ζητά από τον ∆ήµο.
2. Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µε την οποία λειτουργεί το
κατάστηµα ή της προέγκρισης στην περίπτωση που πρόκειται άµεσα να λειτουργήσει,
αυτονόητο δε είναι ότι όταν υπάρχει στο ∆ήµο, δεν χρειάζεται η προσκόµιση αυτής.
3. Γραπτή Άδεια ή γραπτή βεβαίωση δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής, που χορηγείται
από τον Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης των πνευµατικών δηµιουργών σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν.2121/93 περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας και
µάλιστα τόσο για το Ελληνικό, όσο και για το Ξένο µουσικό ρεπερτόριο (ΑΕΠΙ κλπ).
4. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας δηλώσει ότι δεν χρησιµοποιεί
ούτε πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από Οργανισµούς
Συλλογικής ∆ιαχείρισης των δηµιουργών, προκειµένου να αποφευχθεί η δυνατότητα
κατάχρησης και παραβίασης του Ν.2121/1993, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη
δήλωση του ν.1599/1986 µε το εξής περιεχόµενο: «Η µουσική που χρησιµοποιώ στο
κατάστηµά µου ανήκει αποκλειστικά και µόνον σε δηµιουργούς ή άλλους
δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους
δικαιώµατος σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και
στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είµαι επίσης ενήµερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή
ραδιοφωνική εγκατάσταση (συµβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστηµά µου 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 ∆ήµος (Ο.Τ.Α.) να το κοινοποιήσει άµεσα στην ΑΕΠΙ και στην
ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».
5. Σε περίπτωση που ζητηθεί ∆ηµοτική άδεια µουσικής 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 ∆ήµο άδειας δηµόσιας εκτέλεσης του
Ο.Σ.∆., θα προσκοµίσει ανανέωση αυτής και για το κάθε επόµενο έτος της τριετίας.
6. ∆ηµοτική Ενηµερότητα σύµφωνα µε το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006.
7. Παράβολο αξίας 75 € για ένα έτος.
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8. ∆ήλωση υπογεγραµµένη από µηχανικό για την σχεδιαζόµενη ηχοµόνωση, τη θέση
και την ισχύ των ηχείων.
9. Σύµφωνη γνώµη της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας, [παρ.4 άρθρο
5 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’)].
10. Σε περίπτωση που επιθυµούν χρήση µουσικής σε υπαίθριο χώρο, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ 3 του προηγούµενου άρθρου, υποβάλλονται τα
εξής επιπρόσθετα δικαιολογητικά:
Τεχνική Έκθεση αρµόδιου µηχανικού σε τρία (3) αντίτυπα, στην οποία θα
τεκµηριώνεται ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και
τα τυχόν µέτρα ηχοπροστασίας που έχουν ληφθεί, µε µέγιστη Α- ηχοστάθµη 80 db,
δεν δηµιουργούν προβλήµατα στα σηµεία προστασίας, σύµφωνα µε την Α5/3010/85
Υγειον. ∆ιάταξη και θα συνοδεύεται µε τοπογραφικό διάγραµµα µε τη θέση και την
φορά των ηχείων, καθώς και την απόσταση από τους χώρους της παρ. 3 του άρθρου
24 του παρόντος, σε ακτίνα 50 µέτρων.
11. Τα υπαίθρια Κέντρα ∆ιασκέδασης θα υποβάλλουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας
της Πολεοδοµίας ότι η απόστασή τους από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία (κύρια ή
δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκοµείο, γηροκοµείο, σανατόριο, και
γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία κατά την αιτιολογηµένη κρίση της
αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας είναι τουλάχιστον 300 µέτρα.
Άρθρο 25
Στοιχεία και περιεχόµενο αδείας µουσικής
1. Η ∆ηµοτική άδεια περί λειτουργίας µουσικής, σ’ ένα κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, εκδίδεται από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τµήµα Αδειοδοτήσεων
και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, µετά από απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, ή του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας όπου λειτουργεί το
κατάστηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 73, παρ. 1 Α και άρθρο 83 του Ν.3852/2010 και τις
διατάξεις του Ν.3463/2006 και χορηγείται στη συνέχεια αυτή, µε πράξη - απόφαση
του ∆ηµάρχου ή του αρµοδίου καθ’ ύλην Αντιδηµάρχου.
2. Η ∆ηµοτική 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 του ζήτησε, άλλοτε παρέχεται για µουσικά όργανα
(όταν δηλαδή έχουµε ζωντανή εκτέλεση µε µουσικά όργανα, τραγουδιστές κ.λ.π.), οπότε
και ορίζεται ως άδεια µουσικών οργάνων, και άλλοτε παρέχεται για µηχανικά µέσα
(όταν δηλαδή χρησιµοποιούνται π.χ. στερεοφωνικό συγκρότηµα µε ή χωρίς ηχεία,
ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικά ή ψηφιακά µέσα, υλικοί φορείς ήχου ή εικόνας και
ήχου κ.λ.π.) οπότε και ορίζεται ως άδεια περί χρήσης και λειτουργίας µουσικής µε
µηχανικά ή λοιπά τεχνολογικά µέσα ή παροχής υπηρεσιών µέσω διαδικτύου – internet.
3. Άδεια µουσικής που εκδόθηκε και χορηγήθηκε από τον ∆ήµο Χερσονήσου κατά τον α’
τρόπο χρήσης- λειτουργίας της µουσικής (π.χ. άδεια µουσικής µε µηχανικά µέσα) και
στη διάρκεια ισχύος και λειτουργίας αυτής, τροποποιήθηκε και παραβιάστηκε στη
πράξη και την εφαρµογή της από τον επιχειρηµατία στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε και
χορηγήθηκε [π.χ. λειτουργεί αντί µε µηχανικά µέσα µε µουσικά όργανα], τότε υπάρχει
παραβίαση των όρων έκδοσης και λειτουργίας της εν λόγω αδείας µουσικής, και η
παραβίαση αυτή αποτελεί ευθεία παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης
της και ανακαλείται αυτεπάγγελτα µε απόφαση του ίδιου του οργάνου που την εξέδωσε
και χορήγησε.
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4. Κατά την ίδια έννοια η ∆ηµοτική άδεια περί λειτουργίας µουσικής µε µηχανικά µέσα ή
περί λειτουργίας µουσικών οργάνων θα πρέπει, όσο επί της απόφασης, όσο και επί του
σώµατος της άδειας αυτής να αναφέρει αφενός µεν την χρονική διάρκεια ισχύος της
(από… .έως……..) και σε περίπτωση µεγαλύτερης διάρκειας θα πρέπει υποχρεωτικά να
προϋπάρχει και ή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής, που χορηγεί ο Ο.Σ.∆. του
ν.2121/93, µε τον αντίστοιχο σε διάρκεια ίσο χρόνο ισχύος και των δύο και, αφετέρου δε
και τον τρόπο και τα µέσα χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της µουσικής κατά τα
ανωτέρω.
Άρθρο 26
Περί της ανανεώσεως της άδειας µουσικής
1.

2.

3.

4.

5.

Η ∆ηµοτική άδεια για την χρήση – λειτουργία µουσικής ή µουσικών οργάνων σ’ ένα
κατάστηµα / επιχείρηση, ανανεώνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου κάθε
έτος αν είναι ετήσιας διάρκειας ή σε κάθε περίπτωση ανά δύο ή τρία έτη ή επ΄
αόριστον, εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόµενο, ανάλογα την ισχύ της, αρκεί να
υποβληθεί η σχετική περί ανανέωσης αίτηση µε όλα τα δικαιολογητικά που
συνοδεύουν αυτήν, τουλάχιστον ένα µήνα πριν την λήξη της υπάρχουσας και σε κάθε
περίπτωση οπωσδήποτε πριν την λήξη της προηγούµενης, διαφορετικά αυτοδίκαια
παύει να ισχύει.
Μέχρι να εκδοθεί η σχετική νέα απόφαση για την 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 πράξης ανανέωσης η χρήση των µουσικών οργάνων τεκµαίρεται ότι είναι νόµιµη
[παρ.1 άρθρο 5 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011
τεύχος Β’)], υπό την προϋπόθεση όµως ότι θα έχουν υποβληθεί στην αρµόδια
υπηρεσία Αδειών του ∆ήµου, µαζί µε την αίτηση ανανέωσης και όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα για την έκδοση ή την ανανέωση αυτής
και χωρίς να απαιτείται γνωµοδότηση της Υγειονοµικής υπηρεσίας.
Ο ενδιαφερόµενος που εµπρόθεσµα υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της άδειας µουσικής
µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, απολαµβάνει των διευκολύνσεων που
προβλέπει η ως άνω Κ.Υ.Α, σε κάθε πραγµατοποιούµενο στο κατάστηµα του έλεγχο
από τα Αστυνοµικά και λοιπά αρµόδια όργανα του ∆ήµου, επιδεικνύοντας στη
περίπτωση αυτή αντίγραφο της αιτήσεως ανανέωσης που υπέβαλε στον ∆ήµο
εµπρόθεσµα, προκειµένου να µη βεβαιώνονται σε βάρος του παραβάσεις έλλειψης της
άδειας µουσικής µέχρι να του χορηγηθεί η νέα άδεια µουσικής για το επόµενο της
λήξεως χρόνο της προηγούµενης.
Ο ∆ήµος στις περιπτώσεις αυτές χορηγεί στον ενδιαφερόµενο κυρωµένο αντίγραφο της
αιτήσεως ανανέωσης µε το σχετικό πρωτόκολλο κατάθεσης αυτής, για να κάνει χρήση
του αυτός µέχρι να εκδοθεί η σχετική άδεια µουσικής, µόνο στην περίπτωση που έχει
εµπρόθεσµα επισυνάψει σ’ αυτήν και όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την ανανέωση της άδειας µουσικής, διαφορετικά δεν µπορεί να απολαύσει των
διευκολύνσεων που η παραπάνω ΚΥΑ προβλέπει.
Σε περίπτωση µεταβίβασης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή επιχείρησης
αρµοδιότητας του ∆ήµου, σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό), πέρα από την
αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, είναι δυνατή και η
αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων, χωρίς την
τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας, αρκεί να είναι σε χρονική ισχύ και
η αντίστοιχη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής του Ο.Σ.∆. των πνευµατικών
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δικαιωµάτων των ∆ηµιουργών του Ν.2121/93 ή εφόσον αυτή έχει λήξει να
προσκοµιστεί από τον νέο επιχειρηµατία στο ∆ήµο η ανανέωση της κατά τα ανωτέρω
αναφερόµενα στο σχετικό άρθρο της παρούσας.
Άρθρο 27
∆ικαιολογητικά για ανανέωση άδειας µουσικής
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της ∆ηµοτικής άδειας µουσικής είναι:
α- Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία) από τον ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
ή από τρίτους δια εξουσιοδοτήσεως µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
β- Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος,
γ- Αντίγραφο της προηγούµενης άδειας µουσικής ή µουσικών οργάνων,
δ- Άδεια – βεβαίωση δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής του Ο.Σ.∆. πνευµατικών δικαιωµάτων
για το νέο έτος
ε- Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας δηλώσει ότι δεν χρησιµοποιεί ούτε
πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από Οργανισµούς Συλλογικής
∆ιαχείρισης των δηµιουργών, προκειµένου να αποφευχθεί η δυνατότητα κατάχρησης και
παραβίασης του Ν.2121/1993, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 µε
το εξής περιεχόµενο: «Η µουσική που χρησιµοποιώ στο κατάστηµά µου ανήκει
αποκλειστικά και µόνον σε δηµιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη
διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώµατος σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και
ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είµαι επίσης ενήµερος ότι το να
διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συµβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστηµά
µου 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 ∆ήµος (Ο.Τ.Α.) να το κοινοποιήσει άµεσα στην ΑΕΠΙ και στην
ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».
στ- ∆ηµοτική Ενηµερότητα περί µη οφειλής στον ∆ήµο του άρθρου 285 του Κ.∆.Κ.
(Ν.3463/2006).
Άρθρο 28
Αστυνοµικές ∆ιατάξεις περί των Ωρών λειτουργίας της µουσικής και
Παρατάσεων του ωραρίου λειτουργίας της µουσικής
1.

2.

Η εκάστοτε «∆ηµοτική άδεια µουσικής – µουσικών οργάνων» που χορηγείται τελεί,
επίσης, υπό τον όρο της λειτουργίας της µουσικής στα πλαίσια των επιτρεπτών ωρών
και ωραρίων χρήσης και λειτουργίας αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αρ. 3/
1996 Αστυνοµικής ∆ιάταξης, που καθορίζει µεταξύ όλων των άλλων και α) για µεν την
χειµερινή περίοδο, δηλαδή από 1ης Οκτωβρίου µέχρι 31ης Μαρτίου, την λειτουργία της
µουσικής µέχρι την 22:00 ώρα και β) για δε την θερινή περίοδο, δηλαδή από 1η
Απριλίου µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου, την λειτουργία µέχρι την 23:00 ώρα, µε παύση
των µέσων µετάδοσης ή αναµετάδοσης της µουσικής από την 15:00 έως την 17:00
ώρα.
Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 3 της παραπάνω Αστυνοµικής ∆ιάταξης «Η
ανωτέρω άδεια χορηγείται µέχρι την 22:00 ώρα τη χειµερινή περίοδο και την 23:00 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, για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι και την
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3.

02:00 ώρα π.µ. και για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03:00
ώρα π.µ., υπό την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων».
Σε εφαρµογή της παραπάνω Αστυνοµικής ∆ιάταξης επιτρέπεται η παράταση του
ωραρίου λειτουργίας µουσικής, είτε µε µηχανικά, είτε µε µουσικά όργανα γίνεται αυτή
και ως εξής ειδικότερα:
α) Κατά την χειµερινή περίοδο από 1ης Οκτωβρίου µέχρι 31ης Μαρτίου
• Κυριακή έως Πέµπτη µέχρι την 24:00 κατ’ ανώτατο όριο και
• Παρασκευή – Σάββατο - παραµονές αργιών, τις επίσηµες αργίες, τοπικές
θρησκευτικές και εθνικές εορτές µέχρι την 01:00 της επόµενης ηµέρας κατ’
ανώτατο όριο
β) Κατά την θερινή περίοδο από 1η Απριλίου µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου µέχρι 01:30
της επόµενης ηµέρας κατ’ανώτατο όριο.
Επαναλαµβάνεται ότι τόσο κατά την χειµερινή όσο και την θερινή περίοδο η
µουσική θα λειτουργεί µόνον εντός των καταστηµάτων µε κλειστές πόρτες και
παράθυρα για την προστασία και περιφρούρηση της κοινής ησυχίας των περιοίκων.
Για καταστήµατα που κάνουν χρήση µουσικής στον υπαίθριο χώρο ορίζεται και για την
χειµερινή και την θερινή περίοδο µέχρι την 23:00.
Άρθρο 29
Παράταση ωραρίου λειτουργίας της µουσικής

Ο σεβασµός της κοινής ησυχίας και της ποιότητας της ζωής των πολιτών και ειδικότερα
των περιοίκων των καταστηµάτων υγειονοµικών ενδιαφέροντος και των σχετικών
επιχειρήσεων αποτελεί ουσιώδη και πρωταρχικό δικαίωµα των πολιτών αλλά και
υποχρέωση όλων που ο ∆ήµος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίσει για την εύρυθµη
λειτουργία της πόλης και του ∆ήµου γενικότερα.
Ταυτόχρονα ο ∆ήµος προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των καταστηµάτων –
επιχειρήσεων και της δραστηριότητας αυτών, κατ΄ εφαρµογή της ανωτέρω Αστυνοµικής
∆ιάταξης και λαµβάνοντας υπόψη και τα πραγµατικά δεδοµένα της περιοχής, αλλά και την
αρµονική συµβίωση των επιχειρηµατιών και των κατοίκων της πόλης, δια της παρούσας
λαµβάνει απόφαση και για την παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικής, ως κάτωθι:
1. Επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας της µουσικής για τα καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ∆.Κ.Κ., που λειτουργούν σε όλες τις
∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου Χερσονήσου, πέραν των νοµίµων
επιτρεπτών ωραρίων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου, και αφού η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής ελέγξει, πέρα των δικαιολογητικών και τις πραγµατικές συνθήκες του
χώρου όπου λειτουργεί το κατάστηµα, χωρίς να δηµιουργεί προβλήµατα στους
περίοικους.
2. Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, µετά την υποβολή του αιτήµατος από τον ενδιαφερόµενο,
εξετάζει τα πραγµατικά δεδοµένα της περιοχής, όπου βρίσκεται και λειτουργεί το
κατάστηµα του αιτούντος (π.χ. αµιγούς οικιστικής ή µη περιοχής, πυκνοκατοικηµένης 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.λ.π), όπως και το αν και κατά πόσο ο υπεύθυνος του καταστήµατος αυτού, έχει
δώσει στο παρελθόν µε την επιχειρηµατική και λειτουργική του δράση, δικαιώµατα
διαµαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων, µηνύσεων διατάραξης κοινής ησυχίας κλπ.
3. Σε κάθε περίπτωση που χορηγήθηκε παράταση του ωραρίου και ο επιχειρηµατίας του εν
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λόγω καταστήµατος – επιχείρησης, δεν συµµορφώνεται στους όρους της κατεχόµενης
άδειας και ενοχλεί συστηµατικά και κατ’ εξακολούθηση τους περίοικους και ο ∆ήµος
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 ∆ήµου ή το Συµβούλιο
της ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου, επιλαµβάνεται του προβλήµατος και ανακαλεί
αυτοδίκαια µε νέα απόφαση την σχετική άδεια περί παράτασης του ωραρίου του εν λόγω
καταστήµατος – επιχείρησης.
4. 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 ∆ήµος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίζει για την εύρυθµη
λειτουργία της πόλεως και του ∆ήµου γενικότερα.
Άρθρο 30
∆ικαιολογητικά για την παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση παράτασης ωραρίου µουσικής –
µουσικών οργάνων είναι τα εξής:
α) Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία) από τον ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
ή από τρίτους δια εξουσιοδοτήσεως µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής,
β) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων,
γ) Φωτοαντίγραφο τυχόν προηγούµενης απόφασης περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας
µουσικής- µουσικών οργάνων,
δ) ∆ηµοτική Ενηµερότητα περί µη οφειλής στο ∆ήµο.
Άρθρο 31
Περί της ανάκλησης των αδειών µουσικής και ανάκληση της
παράτασης ωραρίου µουσικής
1. Για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας µουσικής, εφαρµόζονται όσα ισχύουν για την
ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Συγκεκριµένα µία άδεια µουσικής που έχει
χορηγηθεί παράνοµα, πάσχει ακυρότητα και πρέπει να ανακληθεί για λόγους
νοµιµότητας π.χ. γιατί χορηγήθηκε χωρίς την άδεια του Οργανισµού Συλλογικής
∆ιαχείρισης δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής του ν.2121/1993, χωρίς να χρειάζονται τρεις
µηνύσεις .
2. Η δηµοτική άδεια περί λειτουργίας µουσικής σ’ ένα κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ανακαλείται υποχρεωτικά από τον ∆ήµο που την χορήγησε,
σε κάθε περίπτωση που παραβιασθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της.
3. Για να ισχύει µία χορηγηθείσα ∆ηµοτική 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 και η δηµοτική άδεια περί
λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα αυτό (υπ’ αρ. 57904/2007 εγκύκλιος Υπουργείου
Εσωτερικών).
4. Προκειµένου περί κέντρων διασκεδάσεως και καταστηµάτων που λειτουργούν κυρίως
µε καλλιτεχνικό µουσικό πρόγραµµα (π.χ. µε µουσικά όργανα, τραγουδιστές κ.λ.π.), σε
περίπτωση που δεν έχει προσκοµισθεί από τον υπόχρεο επιχειρηµατία στον ∆ήµο και
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η αντίστοιχη σε χρονική ισχύ και διάρκεια άδεια ∆ηµόσιας εκτέλεσης µουσικής της
ΑΕΠΙ, τότε πάσχει στη νοµιµότητα της, αυτή καθαυτή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
ως καταστήµατος κέντρου διασκεδάσεως, και αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας ως κέντρου διασκεδάσεως, και σε περίπτωση που δεν
συµµορφωθεί ο υπεύθυνος αυτού εντός δεκαηµέρου προθεσµίας, ο ∆ήµος υποχρεωτικά
και αυτεπάγγελτα ανακαλεί αυτήν.
5. Στις περιπτώσεις των λοιπών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που έχουν
λάβει από τον ∆ήµο α) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής προσφοράς
οινοπνευµατωδών ποτών, επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου ή πλήρους γεύµατος
κ.λ.π. και β) άδεια περί λειτουργίας µουσικής µε µηχανικά µέσα εκτέλεσης αυτής εντός
αυτού, τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία σε περίπτωση παράβασης ή
παραβίασης της ∆ηµοτικής άδειας µουσικής :
α - Ανακαλείται – αφαιρείται όχι µόνο η ∆ηµοτική άδεια µουσικής, αλλά και η
∆ηµοτική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος, όταν διαπιστωθούν και
βεβαιωθούν εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους τρεις παραβάσεις σε βάρος των
υπευθύνων του καταστήµατος, οπότε επιβάλλεται το διοικητικό µέτρο της ανάκλησης
και της άδειας λειτουργίας αυτού από 10 έως 60 ηµέρες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις του Π.∆.180/79 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει .
6. Η απόφαση περί παράτασης ωραρίου µουσικής σε ένα κατάστηµα ανακαλείται από το
όργανο που την εξέδωσε (Επιτροπή Ποιότητα Ζωής) στις κάτωθι περιπτώσεις:
α- Όταν τα αρµόδια προς τούτο όργανα εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους
βεβαιώσουν δυο (2) παραβάσεις για υπέρβαση της επιτρεπόµενης µέγιστης
ηχοστάθµης, ήτοι υπέρβαση των 80db
β- Όταν τα αρµόδια όργανα βεβαιώσουν εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους τρεις (3)
παραβάσεις για υπέρβαση χρονικών ορίων της παράτασης ωραρίου µουσικής
γ- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί και βεβαιωθεί παράβαση ότι το κατάστηµα /
επιχείρηση λειτουργούσε µε ανοικτές πόρτες και παράθυρα.
Σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου πρόκειται να προβούν σε
ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών, 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 .
Άρθρο 32
∆ιοικητικά πρόστιµα
1.

2.

Όλοι οι όροι που αναγράφονται πάνω στην εκάστοτε χορηγούµενη από τον ∆ήµο άδεια
µουσικής, τελούν υπό την αίρεση της τήρησης αυτών από τον επιχειρηµατία χρήστη
της µουσικής, διαφορετικά κάθε παραβίαση αυτών αποτελεί λόγο ανάκλησης της,
επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά των παραβατών σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις των νόµων.
Σ’ εφαρµογή της παρ. 3, του άρθρου 79, του Ν.3463/2006, µε τον παρόντα κανονισµό
θεσπίζονται και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιµα κατά των παραβατών εκείνων που
δεν τηρούν τους όρους έκδοσης, ισχύος και λειτουργίας των αδειών µουσικής που ο
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∆ήµος τους χορήγησε, όσο και κατ’ εκείνων των επιχειρηµατιών – υπευθύνων που
χωρίς καν άδεια του ∆ήµου θα εκτελούν – χρησιµοποιούν µουσική εντός των
καταστηµάτων τους, πράξεις και παραβάσεις που θα διαπιστώνονται από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα, τη ∆ηµοτική Αστυνοµία και ειδικότερα τα εξής:
α- Βεβαίωση παράβασης λειτουργίας – χρήσης µουσικής χωρίς άδεια, πρόστιµο
πεντακοσίων ευρώ (500,00€)
β- Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας µουσικής πέραν του επιτρεπόµενου ωραρίου,
πρόστιµο χιλίων ευρώ (1.000, 00 €)
γ- Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας µουσικής κατά την διάρκεια των ωρών κοινής
ησυχίας (µεσηµεριανό ωράριο κατά την οποία απαγορεύεται η χρήση και λειτουργία
µουσικής), πρόστιµο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €)
δ- Για βεβαίωση παράβασης για λειτουργία µουσικής πέραν του ανώτατου
επιτρεπόµενου ορίου έντασης (µέγιστη ηχοστάθµη 80 db για τα λοιπά καταστήµατα και
τα 100 db για τα κέντρα διασκέδασης), πρόστιµο δυο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €)
ε- Για βεβαίωση παράβασης για µη τήρηση ή τροποποίηση της κατεχόµενης άδειας
µουσικής (π.χ. τοποθέτηση ηχείων στον εξωτερικό χώρο, λειτουργία µε ανοικτές
πόρτες, παράθυρα κ.λ.π) πρόστιµο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €)
Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιµα θα επιβάλλονται από το Τµήµα Εσόδων και
Προσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε απόφαση ∆ηµάρχου ή του αρµόδιου
Αντιδηµάρχου.
Άρθρο 33
Ο ρόλος των υγειονοµικών υπηρεσιών στη λειτουργία
µουσικής – µουσικών οργάνων
1. Ο έλεγχος της λειτουργίας της µουσικής και των µουσικών οργάνων στα καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος θεσπίστηκε µε την αρ. Α5/3010/85 Υγειονοµική ∆ιάταξη
«Μέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων
∆ιασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε την Υ2/οικ 15438/1010-2001 (ΦΕΚ 1346/2001 τ. Β), προκειµένου να προστατεύσει τον πολίτη από το θόρυβο
που σύµφωνα µε τα ισχύοντα επιστηµονικά δεδοµένα αποτελεί την πιο σηµαντική
όχληση στη διάρκεια των ωρών ησυχίας και φυσικά στη διάρκεια του ύπνου.
2. Η υγειονοµική υπηρεσία σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία έχει την αρµοδιότητα
χορήγησης της γνωµοδότησης για την λειτουργία µουσικής είτε σε κέντρο διασκέδασης
είτε σε λοιπό κατάστηµα, ύστερα από διαδικασία ηχοµέτρησης.
3. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων λειτουργίας όπως η χρησιµοποίηση ενισχυτή
µεγάλης ισχύος, ζωντανή µουσική µε µεγαφωνικές εγκαταστάσεις σε λοιπά καταστήµατα
ή η λειτουργία λοιπών καταστηµάτων ως κέντρων διασκέδασης σε περιοχές όπου από τις
χρήσεις γης απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία αυτών και φυσικά υπόκεινται στους
περιορισµούς των ωρών κοινής ησυχίας, καθώς και η µετατροπή λοιπών καταστηµάτων
σε κέντρα διασκέδασης, π.χ. µικροφωνικές εγκαταστάσεις, ενισχυτές και ηχεία, πίστα
χορού κλ.π., διενεργείται έλεγχος από την Υγειονοµική Υπηρεσία και στη συνέχεια ο
υπεύθυνος του καταστήµατος για να επαναφέρει το κατάστηµά του στην προτέρα
κατάσταση και θέση σύµφωνα µε την Α5/3010/85 Υγειονοµική ∆ιάταξη και τα άρθρα 80
και 81 του Ν.3463/2006 και σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του ο ∆ήµος προβαίνει στην
προσωρινή ή οριστική ανάκληση της λειτουργίας του, σύµφωνα µε την εισήγηση της
Υγειονοµικής υπηρεσίας όπως προβλέπεται από την Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012
Υγειονοµική ∆ιάταξη.
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Άρθρο 34
Προϋπόθεση χορήγησης άδειας η πληρωµή ∆ηµοτικού τέλους
1. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 24237/2009 του Υπουργείου Εσωτερικών, τα νυκτερινά
κέντρα, οι αίθουσες χορού, τα καταστήµατα µε θεάµατα και ποτά, τα καφωδεία, τα
κέντρα διασκέδασης, τα καµπαρέ, τα νάιτ κλάµπ, οι µπουάτ, τα χορευτικά κέντρα µε
µουσική που λειτουργούν τη µουσική µε την χρήση µουσικών οργάνων, υπόκεινται σε
δηµοτικό τέλος 5% επί των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων τους, ενώ εκείνα που
χρησιµοποιούν µηχανικά µέσα για την λειτουργία της µουσικής, υπόκεινται στην
καταβολή τέλους 0,5%
2. Τα καταστήµατα που κάνουν χρήση µουσικών οργάνων, υπόκεινται σε τέλος 5% επί του
συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων τους, ανεξάρτητα των ηµερών χρησιµοποίησης των
οργάνων αντί του τέλους 0,5% που επιβάλλεται στα λοιπά καταστήµατα.
3. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης, ανανέωσης, παράτασης, µεταβίβασης, χορήγησης κ.λ.π,
τόσο των αδειών λειτουργίας όσο και των αδειών µουσικής καθώς και των παρατάσεων
ωραρίου µουσικής, ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας – υπεύθυνος του καταστήµατος,
είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, σύµφωνα µε το
άρθρο 285 του Ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» τη ∆ηµοτική
Ενηµερότητα περί µη οφειλής του στο ∆ήµο.
Άρθρο 35
Μεταβατικές διατάξεις
Όλες οι µέχρι την έκδοση της παρούσας εκδοθείσες αποφάσεις που έχουν χορηγηθεί και
βρίσκονται σε ισχύ θα πρέπει να εναρµονιστούν µε τους όρους και προϋποθέσεις της
παρούσας τοπικής κανονιστικής απόφασης εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση της
παρούσας.
Άρθρο 36
Ισχύουσα νοµοθεσία αποφάσεις και διατάξεις
Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση (κανονισµός και διάταξη), που αφορά τους όρους και
τις προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης και ανάκλησης των ∆ηµοτικών Αδειών Περί
Λειτουργίας Μουσικής (είτε µε µηχανικά µέσα, είτε µε µουσικά όργανα), έλαβε υπόψη της
και βασίστηκε στις πιο κάτω διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και ειδικότερα στις εξής:
1. Στα άρθρα 75 (παρ. ΙΙ, περ. 13, 15, 16 και 18), 76 παρ. 1, 79 και 80 παρ. 4 και επόµ. του
Ν.3463/2006 «Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» ΦΕΚ 114 / τ. Α /2006.
2. Στα άρθρα 73 και 83 του Ν.3852/ 2010 (Καλλικράτης).
3. Στα άρθρα 1, 3, 14, 18 παρ. 1β, 32, 55, 56, 63 παρ.1 και 2 και 66, του Ν.2121/93 «περί
προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας».
4. Στο άρθρο 22 του ν.3563/2007 όπως και στα άρθρα 6 και 21 του ν. 2690/99.
5. Στο Π.∆.180/79 «περί όρων λειτουργίας καταστηµάτων οινοπνευµατωδών ποτών και
κέντρων διασκεδάσεως», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα Π.∆.
231/1989, 457/1990, 282/1998, 257/2001 και 264/2003, όπως και στο Π.∆. 1180/8-101981.
6. Στην υπ’ αρ. 57904/2007 Ερµηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
7. Στην υπ’ αρ. 10551 ΚΥΑ/26 Φεβρουαρίου 2007 ΦΕΚ 246 / τ. Β/2007, που αναφέρεται
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στην απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος θαλασσοπλοούντων πλοίων.
Στις υπ’ αρ. 7617/1996, 60153/1996, και 51/ 2006 Εγκύκλιες του ΥΠΕΣ∆ΑΑ.
Στην υπ’ αρ. 3 ∆ιάταξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας «περί µέτρων για την
τήρηση της κοινής ησυχίας».
Την ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 (Φεκ 2496/4-11-2012 Τ. β).
Στη Α5/3010/1985, όπως τρ/κε και ισχύει και στην Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις .
Στην υπ’ αρ. 501/2000 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους .
Το Π.∆. 85/1991 [ ΦΕΚ 1346 / τ.β. / 1991 ‘’ Περί προστασίας των εργαζοµένων από
τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο ‘’].

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Άρθρο 37
Έναρξη ισχύος
1. Η παρούσα ισχύει για όλη την περιφέρεια του ∆ήµου Χερσονήσου από της νοµίµου
δηµοσίευσή της στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 79 και 284 του Κ.∆.Κ. Περίληψή της
δηµοσιεύεται σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. Επίσης µε φροντίδα του
Προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου καταχωρείται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου για να
λάβουν γνώση οι ∆ηµότες – Κάτοικοι και οι Επαγγελµατίες των καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων αρµοδιότητας του ∆ήµου, όπως και
όλοι οι ενδιαφερόµενοι πολίτες.
2. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου.

Κατά λήψη της παρούσας απόφασης έδωσαν λευκή ψήφο:
Α) Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μπελιβάνης Νικόλαος, Ανυφαντάκης Εµµανουήλ,
Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία, Καλαϊτζάκης Εµµανουήλ, Μουντράκης Ιωάννης,
Χατζάκης Ευάγγελος επειδή θεωρούν ότι αφενός η εν λόγω κανονιστική απόφαση δεν
επιλύει κανένα πρόβληµα και αφετέρου απαιτείται περισσότερη διαβούλευση.
Β) Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Πλευράκης Εµµανουήλ επειδή δε συµφωνεί µε το άρθρο 34.
Γ) Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Λουλουδάκης Απόστολος επειδή θεωρεί ότι αποτελεί
κωδικοποίηση της ισχύουσας νοµοθεσίας.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 89/2013

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆-Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ
( ακολουθούν οι υπογραφές των παρόντων)
Η Γραµµατέας
Μανουσάκη Ορ.Ελένη
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Γούρνες
Ακριβές απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

∆ανελάκης Γεώργιος
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