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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Περικλέους 55 - 15661 Χολαργός
Τηλ : 213 - 2002.878
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 60/2017
«Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη νέα κανονιστική απόφαση
για τη χρήση μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, του Δήμου
Παπάγου - Χολαργού»
Πρακτικό της με αριθ. 15/2017 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, της 14ης του μηνός Δεκεμβρίου του
έτους 2017.
Στο Χολαργό σήμερα, 14-12-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
33285/12-12-2017, πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία (σύμφωνα με το άρθρο 14 «Σύνθεση Συνεδριάσεις - Λειτουργία» του υπ. αριθμ. 2690/9-3-1999 Ν. - ΦΕΚ 45Α/9-3-1999 που
αφορά στην επανάληψη των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων), δεδομένου ότι σε
σύνολο 11 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 7 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γκούμα Α., Αγορίτσας Δ., Παραδέλλη Ι., Παπαγιάννη Ι., Φιλόσοφος Α., Ζήκας Δ., Μακρίδης
Π.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζίγκηρης Θ., Κουντούρης Χ., Κώνστα Κ., Δερτιλή Ε. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα).

Η Πρόεδρος, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου, ότι παρέλαβε την με αρ. πρωτ. 28338/
31-10-2017 εισήγηση του τμήματος Καταστημάτων & Λαϊκών Αγορών, της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με την οποία εισηγείται την
ψήφιση νέας κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη χρήση μουσικής στα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και αναφέρει τα κάτωθι :

Έχοντας υπόψη:
1. Το αρ.73, 83 παρ. η του Ν.3852/10 Καλλικράτης.
2. Το αρθ.79 και 80 του 3463/2006 Δημοτικός Κώδικας.
3. Το κεφ. Ζ’ του Ν. 4442/07.12.2016 (ΦΕΚ 230/16 τ.α’) Νέο θεσμικό πλαίσιο για
την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
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4. Την Κ.Υ.Α. 16228/18.05.2017 (ΦΕΚ 1723/17 τ.β’) Απλούστευση και
προτυποποίηση των διοικητι- κών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.
5. Την Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.06.2017(ΦΕΚ 2161/2017) Υγειονομική Διάταξη.
6. Την υγειονομική διάταξη Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/85 τ.β’) Μέτρα προστασίας
από θορύβους.
7. Την αστυνομική διάταξη 1023/2/37-ΙΑ/ΑΔ3/96 (ΦΕΚ 15τ.β΄) Μέτρα για την
τήρηση της κοινής ησυχίας όπως ισχύει.
8. Την αριθμ. 1011/38/34-μβ΄ (ΦΕΚ 3499/2016 τ. β΄) Υ.Α. Διαδικασία σφράγισης
καταστημάτων από την Ελληνική Αστυνομία.
9. Π.Δ./180-79 Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας κατ/των πώλησης
οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης.

Κατόπιν της ψήφισης του νέου θεσμικού πλαισίου που αφορά στην άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας, στην απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών
γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), Θεάτρων
και Κινηματογράφων και των Υγειονομικών Διατάξεων, κρίνεται αναγκαία η ψήφιση νέας
κανονιστικής απόφασης που αφορά στη λειτουργία των Κ.Υ.Ε. και ειδικά της χρήσης
μουσικής και μουσικών οργάνων και κατάργηση της απόφασης Δ.Σ. 240/18.12.2013 και της
τροποποιητικής της 75/02.04.2015. «Ως γνωστοποίηση ορίζεται η υποχρεωτική διαδικασία
με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την
έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε
ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος» (άρθρο 2
Ν.4442/16).
Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία
των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα τον προσδιορισμό των όρων
και ωρών λειτουργίας της μουσικής σε αυτά, στο πλαίσιο των υγειονομικών και
κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης ώστε να μην διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων.
Άρθρο 2
Για την ίδρυση ενός Κ.Υ.Ε. σύμφωνα με το κεφ. Ζ’ αρθ. 28 παρ. 2 του Ν. 4442/07.12.2016
(ΦΕΚ 230/16 τ.α’) καταργείται η χορήγηση προέγκρισης και αντικαθίσταται με την
χορήγηση βεβαίωσης, από την αρμόδια υπηρεσία, ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη
συγκεκριμένη θέση, μετά από έλεγχο των χρήσεων γης και των κανονιστικών αποφάσεων
του Δήμου. Με τον ίδιο νόμο πλέον τα Κ.Υ.Ε. του αθρ.80 του Ν.3463/2006 λειτουργούν με
το σύστημα της γνωστοποίησης, καθώς καταργείται η έκδοση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας και η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας.
Άρθρο 3
Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4442/07.12.2016 (ΦΕΚ 230/16 τ.α’) «η χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης
νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής
Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας
Τάξης (Β΄ 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται.» Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον
προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να
συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 του ίδιου νόμου τη δήλωση χρήσης της,
για την οποία δεν απαιτείται πρόσθετο παράβολο. Ο ενδιαφερόμενος αφού γνωστοποιήσει
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τη χρήση μουσικής οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρεί τους όρους χρήσης μουσικής που
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ένταση μουσικής, ωράριο χρήσης μουσικής κ.λπ.).

Άρθρο 4
α. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής:
Επιτρέπεται η παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Κ.Υ.Ε. εφόσον πληρούνται οι
όροι και οι προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 5. Η χρήση μουσικής 42
προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995
Αστυνομικής Διάταξης.
Η άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής χορηγείται, έπειτα από αίτηση του
ενδιαφερομένου, από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, (σύμφωνα με την παραγρ.
1β άρθρου 83 ν.3852/2010, το οποίο «αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας
μουσικής»), με την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης χρήσης
μουσικής, κατόπιν ελέγχου από την υπηρεσία της δημοτικής ενημερότητας και αφού
εξεταστεί η θέση του (π.χ. εάν αυτό λειτουργεί εντός αμιγούς οικιστικής ή μη περιοχής,
απομονωμένο ή μη κ.λ.π.) και αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που
αναφέρονται στο άρθρο 5.
β. Διακοπή άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής
Η άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής μπορεί να διακόπτεται προσωρινά, ή
οριστικά σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Συγκεκριμένα:
i) Προσωρινή διακοπή άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής
Διακόπτεται η χρήση της άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής προσωρινά
σύμφωνα με την παραγρ.5 άρθρου 3 της ανωτέρω Αστυνομικής Διάταξης, από 10 έως 60
ημέρες, εκδιδομένης σχετικής Απόφασης από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, εφ’
όσον διαπιστωθεί παραβίαση των όρων λειτουργίας της και βεβαιωθούν περισσότερες από
δέκα παραβάσεις εντός έτους, από τα αρμόδια όργανα ελέγχου.
ii) Οριστική διακοπή άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής
Διακόπτεται η χρήση της άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής οριστικά, εφ’
όσον διαπιστωθεί καθ’ υποτροπή παραβίαση των όρων λειτουργίας της, (τουλάχιστον 2
σφραγίσεις για παραβάσεις σχετικά με την λειτουργία τις μουσικής, μέσα στο ίδιο έτος)
από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ.1Αii άρθρου 73 ν.3852/2010,
εκδιδομένης σχετικής απόφασης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί για χορήγηση
άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός
(1) έτους.
Άρθρο 4
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας
μουσικής :
(1) Η άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής χορηγείται με απόφαση των
συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, και ισχύει μόνο για εσωτερικούς κλειστούς
χώρους και εφ’ όσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
(2) Στη χορηγούμενη άδεια θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της, ο οποίος δεν μπορεί να
υπερβαίνει την διετία.
(3) Η άδεια παρατείνεται, ανάλογα με τη θέση του καταστήματος σε σχέση με τους γύρω
κατοικημένους χώρους, πέραν της ώρας 22.00 τη χειμερινή περίοδο και της ώρας 23.00 τη
θερινή περίοδο.
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Συγκεκριμένα:
 Για τις καθημερινές (Δευτέρα έως και Πέμπτη): η άδεια παράτασης λειτουργίας
μουσικής ισχύει τη χειμερινή περίοδο μέχρι 24.00 και κατά τη θερινή μέχρι
01.00 πρωινή.
 Για τις ημέρες Παρασκευή (βράδυ Παρασκευής), Σάββατο (βράδυ Σαββάτου)
και Κυριακή (βράδυ Κυριακής), τις επίσημες αργίες και τις παραμονές των
επισήμων αργιών καθώς και κατά την περίοδο 18 Δεκεμβρίου-8 Ιανουαρίου,
για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00΄ πρωινή
και για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00΄
πρωινή.
(4) Το κατάστημα που λειτουργεί σε κλειστό χώρο, κατά τις ώρες της μουσικής, θα
λειτουργεί με κλειστές τις πόρτες, τα παράθυρα και οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό άνοιγμα
και με κατάλληλο αθόρυβο σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού της αίθουσας, ώστε να μη
δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.
(5) Απαγορεύεται να υπάρχουν ηχεία, τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής
μουσικής και παραγωγής θορύβου σε υπαίθριο χώρο του καταστήματος. Σε περίπτωση
όπου το κατάστημα, βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη τουλάχιστον των εκατό (100)
μέτρων από τις πλησιέστερες κατοικίες, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να γνωστοποιεί ως
ανωτέρω, τη χρήση μουσικής σε εξωτερικούς χώρους, εφόσον διαθέτει και διατηρεί στο
χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα
ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα
συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.
(6) Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση της μουσικής πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με
το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα. Η ένταση της
μουσικής μέσα στο κατάστημα απαγορεύεται να ξεπερνά, σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα
80 db (Α), σύμφωνα με την παράγραφο 2 άρθρου 4 της υπ’ αριθ. Α5/3010/85 Απόφασης
του Υπουργού Υγείας – Πρόνοιας- Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 593 Β/2-10-85) όπως
ισχύει.
(7) Απαγορεύεται η λειτουργία τις μουσικής, κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, όπως αυτές
καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
(8) Η άδεια ακυρώνεται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διαδικασία σε περίπτωση μεταβίβασης
του κατ/τος σε άλλο πρόσωπο.
Άρθρο 6
Όσοι έχουν λάβει άδειες παράτασης ωραρίου μουσικής, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την
έναρξη ισχύος του Ν. 4442/07.12.2016 έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας
κανονιστικής απόφασης, χωρίς χρόνο ισχύος, θα πρέπει εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας να προσέλθουν στο Δήμο για επανέκδοση άδειας, σύμφωνα με τις
νέες διατάξεις.

Μετά τα ανωτέρω η Πρόεδρος, εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης.
Tο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αφού άκουσε την Πρόεδρο, είδε την με
αρ. πρωτ. 28338/ 31-10-2017 εισήγηση του τμήματος Καταστημάτων & Λαϊκών Αγορών, της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και λαμβάνοντας
υπόψη τα παραπάνω μετά από διαλογική συζήτηση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη νέα κανονιστική απόφαση για τη χρήση μουσικής στα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, του Δήμου Παπάγου – Χολαργού σύμφωνα με την εισήγηση
του τμήματος Καταστημάτων & Λαϊκών Αγορών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Παπάγου-Χολαργού και εισηγείται τα παραπάνω στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για
τις δικές της ενέργειες.

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

Τα Μέλη
Αγορίτσας Δ., Παραδέλλη Ι., Παπαγιάννη Ι., Φιλόσοφος Α., Ζήκας Δ., Μακρίδης Π.

