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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Ενημέρωση σχετικά με παραβάσεις
της νομοθεσίας περί μουσικής».
Σήμερα Παρασκευή 31-03-2017 , στο Πνευματικό Κέντρο της Χαλκηδόνας, συνεδρίασε η
Δημοτική Κοινότητα της Νέας Χαλκηδόνας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά
προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά
την αριθ. Πρωτ. 6750/27-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Κατερίνη
Γεώργιου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο Δαγλόγλου
Κατερίνα.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα πέντε ( 5) μέλη του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος
Μανουράς Ευάγγελος
Δρούγγα Δάφνη Λαμπαδού
Πρεβέντη Δήμητρα
ΑΠΟΝΤΕΣ
Καφεντζής Διονύσιος
Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε, ωστόσο δικαιολόγησε την απουσία του.

Ο Πρόεδρος , κος Κατερίνης Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 1o και μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, είπε
τα εξής :
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Με αφορμή τις αιτήσεις για «άδεια παράτασης ωραρίου» από καταστήματα της περιοχής μας
που κάνουν χρήση μουσικής έγινε μια προσπάθεια συγκέντρωσης των παραβάσεων της σχετικής
νομοθεσίας. Διαπιστώσαμε ότι το Α.Τ. Νέας Χαλκηδόνας έχει βεβαιώσει σε αρκετές περιπτώσεις
παραβάσεις και έχει υποβάλει μηνύσεις σε καταστηματάρχες της περιοχής μας με κύρια αιτία την
παραβίαση του ωραρίου, την ένταση του ήχου και την έλλειψη άδειας μουσικής. Σε μια
περίπτωση καταστήματος μάλιστα έχουν καταγραφεί επτά παραβάσεις.
Δυστυχώς για τα παραπάνω δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση του Συμβουλίου μας, όπως δεν
γνωρίζουμε και για τυχόν παραβάσεις που έχουν καταγραφεί από άλλες υπηρεσίες, όπως το
Υγειονομικό, η Δημοτική Αστυνομία κ.λπ. Για τα παραπάνω δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει
ενημέρωση και των άλλων οργάνων του Δήμου, όπως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το γραφείο
Δημάρχου.
Η παραπάνω έλλειψη ενημέρωσης δημιουργεί πρόβλημα και στην ορθή τοποθέτησή μας ως
Συμβούλιο στις περιπτώσεις αιτήσεων καταστημάτων για «παρατάσεις ωραρίου», όπου βάσει
της Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η μέχρι τώρα
λειτουργία του καταστήματος.
Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία τα καταστήματα δεν χρειάζεται να ζητούν χορήγηση άδειας
μουσικής και απαιτείται απλά μια γνωστοποίηση προς τις αρχές.
Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο αρ. 9 (αρ. πρωτ. 5951, 24/2/2017) που εξέδωσε το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφέρεται:
«Β. Ως προς την Άδεια μουσικής:
Σχετικά με την άδεια μουσικής και μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 36
παρ. 1 του Ν. 4442/2016 με την οποία θα ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία της
γνωστοποίησης, εφαρμόζονται τα ακόλουθα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 5
αυτού:
Στις περιπτώσεις πρόθεσης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων κατόπιν λήξης της
υφιστάμενης αδείας ή χρήσης μουσικής για πρώτη φορά, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία
του
δήμου
απλή
γνωστοποίηση
με
το
ακόλουθο
περιεχόμενο:
"Με την παρούσα ο υπογράφων …………., (ή ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……….., με
έδρα ……….) κάτοικος ………., διατηρώ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού
…………… με την επωνυμία ………… και γνωστοποιώ ότι θα προβώ σε χρήση μουσικής, σύμφωνα με
τις
διατάξεις
του
άρθρου
29
παρ.
1
του
Ν.
4442/2016"
Σημειώνεται , ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα πρέπει να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο
ότι, εφόσον το κατάστημα κάνει χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, οφείλει να διαθέτει και να
διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, συνοδευόμενη από
τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική
έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη
ηχοστάθμη 80db να μη δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας.
Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται αποδεικτικό υποβολής, στο οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο της
γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση αποστέλλεται από το Δήμο στην Αστυνομία και στην
Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας.

Εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται με βάση τις ισχύουσες πλέον διατάξεις περί γνωστοποίησης.
Στους αιτούντες χορηγείται αποδεικτικό υποβολής με συνημμένο αντίγραφο της αίτησης, ενώ
επιστρέφονται παράβολα που έχουν καταβληθεί.
Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται, δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν
υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης
(για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου».
Άρα ακόμα και με τη νέα νομοθεσία χρειάζεται να τηρούνται κάποιες συγκεκριμένες
προδιαγραφές όσον αφορά τη χρήση μουσικής. Για να μπορεί να ελέγχεται η διαδικασία αυτή
είναι απαραίτητη η ενημέρωσή μας ως αιρετό όργανο και για το λόγο αυτό προτείνω ως
Συμβούλιο να αποφασίσουμε τα εξής:
 Να ζητήσουμε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να μας έρχεται ενημέρωση ως προς
τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούν οι διάφορες υπηρεσίες στα
καταστήματα για τη χρήση ήχου.
 Να τηρείται ένα μητρώο όπου να καταχωρούνται όλες οι γνωστοποιήσεις των
καταστημάτων για τη χρήση ήχου και επίσης οι άδειες παρατάσεων ωραρίου που
εκδίδονται.
Για τα παραπάνω να σταλεί μια επιστολή στο γραφείο δημάρχου, στον αρμόδιο αντιδήμαρχο και
τον πρόεδρο της ΕΠΖ.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου τα μέλη του Συμβουλίου τοποθετήθηκαν επί του θέματος.
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και ομόφωνα το Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ




Να ζητήσουμε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να μας έρχεται ενημέρωση ως προς
τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούν οι διάφορες υπηρεσίες στα
καταστήματα για τη χρήση ήχου.
Να τηρείται ένα μητρώο όπου να καταχωρούνται όλες οι γνωστοποιήσεις των
καταστημάτων για τη χρήση ήχου και επίσης οι άδειες παρατάσεων ωραρίου που
εκδίδονται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2017
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
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