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Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 32/28.12.2021 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός Απόφασης: 211/2021

Θέμα: Κανονιστική πράξη χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του
ωραρίου  σε  Καταστήματα  Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος  του  Δήμου  Γρεβενών,
σύμφωνα με την 12/2021 απόφαση -  εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
όπως τροποποιήθηκε με την 18/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ.

Στα Γρεβενά στις 28 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Γρεβενών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  μέσω τηλεδιάσκεψης ύστερα από την αριθμ.
πρωτ.  18.010/23-12-2021 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου του Δημοτικού  Συμβουλίου,  που
επιδόθηκε  νόμιμα  χωριστά  σε  καθένα  από  τα  μέλη  αυτού,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  67  του  Ν.
3852/2010 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
55/Α΄/11-03-2020, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 και με την υπ’
αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020  και  την  εγκύκλιο  426/77233/13-11-2020  του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρόντες: 1)Αδάμος  Ματθαίος,  2)Γκοτζαμπασόπουλος  Γεώργιος,  3)Δάσκαλος  Νικόλαος,
4)Δοκοπούλου  Βασιλική,  5)Ισαακίδης  Ισαάκ,  6)Καλόγηρος  Στέργιος,  7)Κιάκας  Ζήσης,
8)Κουπτσίδης  Δημοσθένης,  9)Λέτσιος  Ιωάννης,  10)Λύτρα  Βασιλική,  11)Ντάγκα  Παναγιώτα,
12)Πασχαγιαννίδης  Αχιλλέας,  13)Πέτρου  Χρήστος,  14)Σιούλας  Κωνσταντίνος,  15)Τζουβάρα
Φωτεινή, 16)Τριγώνης Χρήστος, 17)Τσικούρας Νικόλαος και 18)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντες: 1)Ανθιμίδης  Παρασκευάς,  2)Βάιος  Χρήστος,  3)Βασιλόπουλος  Παναγιώτης,
4)Δόλγηρας Ιωσήφ,  5)Κατσάλης Αλέξανδρος,  6)Κλεισιάρης Ιωάννης,  7)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα,
8)Μπόλης  Δημήτριος,  9)Μπουρέλλας  Κωνσταντίνος,  10)Ουζουνίδης  Νικόλαος,  11)Παλάσκας
Κωνσταντίνος,  12)Παπαδόπουλος  Ιωάννης,  13)Πούλιος  Νικόλαος,  14)Στεργιούλα  Ιφιγένεια  και
15)Τσιρίκας Αναστάσιος, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη  συνεδρίαση  συμμετείχε  και  ο  Δήμαρχος  Γρεβενών  κ.  Γεώργιος  Δασταμάνης,  ο  οποίος
κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Γρεβενών Σιέλλυ Μπουμπούκα.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 18, η Πρόεδρος

κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Προσελεύσεις: Κατά  τη  συζήτηση  των  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θεμάτων  συνδέθηκε  και

συμμετείχε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Μπουρέλλας.

Η  Πρόεδρος  για  το  4ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  έδωσε  το  λόγο  στον  Χρήστο  Πέτρου
Αντιδήμαρχο Εμπορίου και Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ., ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθμ.  12/2021  απόφαση της εισηγήθηκε  προς το
Δημοτικό  Συμβούλιο  την  Κανονιστική  Πράξη  χρήσης  μουσικής  και  μουσικών  οργάνων  και  την
παράταση του ωραρίου σε Κ.Υ.Ε. του Δήμου Γρεβενών,  το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Μια από τις  αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών στον τομέα της Ποιότητας Ζωής και  Εύρυθμης
λειτουργίας των Πόλεων και των οικισμών είναι και ο προσδιορισμός με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις
των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην Πόλη, στο
πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης (άρθρο 75 παρ. Ιγ9 κ 79 ΔΚΚ).

Συγκεκριμένα με την παρ. Ι του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:  
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«1.Οι  δημοτικές  και  κοινοτικές  αρχές  ρυθμίζουν  θέματα  της  αρμοδιότητάς  τους  εκδίδοντας  τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες:...γ) Προσδιορίζουν τους
όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας
υπόψη της  χρήσης γης,  τις  ιδιαίτερες  τοπικές  συνθήκες  και  την  προστασία  των κατοίκων από την
ηχορύπανση.»
Πριν  την  έκδοση  των  ανωτέρω  κανονιστικών  αποφάσεων  η  Επιτροπή  Ποιότητα  Ζωής  εισηγείται
σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1Βε του Ν. 3852/2010 στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών
αποφάσεων του άρθρου 79 του ΔΚΚ. 

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη: 
Των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

(ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) και του άρθρου 73 παρ. 1Βν) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010).

Των άρθρων 5 παρ. 5, 7 παρ. 2, 21 παρ. 3 και 24 του Συντάγματος.
Των άρθρων 75, 79, 80 και 285 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και

της ερμηνευτικής του άρθρου 80, εγκυκλίου 51/Α.Π.: οικ. 66174/29.11.2006 του ΥΠΕΣΔΔΑ.
Των άρθρων 58, 73, 81 και 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Της Απόφασης Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/23-6-2017 (ΦΕΚ 2161/Β' /23-6-2017) «Υγειονομικοί

όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».
Της υγειονομικής διάταξης Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/1985 τεύχος Β'),  με την οποία καθορίστηκαν

«Μέτρα  Προστασίας  της  Δημόσιας  Υγείας  από  θορύβους  μουσικής  των  Κέντρων  Διασκέδασης  και
λοιπών καταστημάτων».

Τις υπ' αριθμ. 7617/1996, 60153/1996 και 51/2006 Εγκυκλίους του ΥΠΕΣ-Δ.Δ.Α.
Του άρθρου 5 της Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/13 ΚΥΑ (ΦΕΚ - 3106 Β/9-12-2013): «Απλούστευση

των  διοικητικών  διαδικασιών  έκδοσης  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  Καταστήματος  Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου».

Το  Ν.  4442/07.12.2016  (ΦΕΚ  230/16  τ.Α’)  Νέο  θεσμικό  πλαίσιο  για  την  άσκηση  οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. 

Την Κ.Υ.Α. 16228/18.05.2017 (ΦΕΚ 1723/17τ.Β’) Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών
διαδικασιών  γνωστοποίησης  λειτουργίας  Καταστημάτων  Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος,  Θεάτρων  και
Κινηματογράφων.

Της υπ' αρ.  3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996) Αστυνομικής Διάταξης (ΦΕΚ 15/96 τΒ) «Μέτρα για την
τήρηση της κοινής ησυχίας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α.Δ. 3Α/1998 (Φ.Ε.Κ. 761/τ.Β'/1998) και
αντικαταστάθηκε  με  την  υπ'  αριθμόν  1010/12/4-γ/2001  Απόφαση  του  Αρχηγού  της  Ελληνικής
Αστυνομίας (Φ.Ε.Κ. 180/τ.Β'/2001).

Του Άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α' 25), Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 46 του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/23.12.2010 τεύχος Α').

Του  Π.Δ.  180/1979  (ΦΕΚ  46  Α)  «περί  όρων  λειτουργίας  καταστημάτων  πωλήσεως
οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Των άρθρων 6 και 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α' 45.
Εισηγούμαστε την  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ Κ.Υ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι πρέπει να προστεθεί μία παράγραφος στην 6δ ως εξής:

Σε όποιον βεβαιωθούν εντός 12 μηνών τρεις (3) παραβάσεις είτε για υπέρβαση της ηχοστάθμης των
80db είτε για υπέρβαση του χρονικού ορίου ακυρώνεται  η προηγούμενη άδεια παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων και υποχρεούται σε επανέκδοση νέας άδειας και έθεσε υπόψη της
Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  το  σχέδιο  της  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΚΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ  Κ.Υ.Ε.  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ και
κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το μέλος της ΕΠΖ Κιάκας Ζήσης είπε ότι πρέπει να προστεθεί μία παράγραφος στην 6δ ως εξής:
Σε όποιον βεβαιωθούν εντός 12 μηνών τρεις (3) παραβάσεις είτε για υπέρβαση της ηχοστάθμης των

80db είτε για υπέρβαση του χρονικού ορίου ακυρώνεται  η προηγούμενη άδεια παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων και υποχρεούται σε επανέκδοση νέας άδειας. 

Η Ε.Π.Ζ., μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  του
άρθρου 73 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΧΡΗΣΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΚΑΙ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ Κ.Υ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο της παρούσας Κανονιστικής Πράξης είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου όρων και κανόνων,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  που θα διέπει τη λειτουργία και τη χρήση μουσικής και μουσικών
οργάνων σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργούν στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι:
Η προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινής ησυχίας των κατοίκων της περιφέρειας του Δήμου
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Γρεβενών.
Η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης η οποία υποβαθμίζεται από
την ηχορύπανση που προέρχεται από χώρους όπου γίνεται δημόσια εκτέλεση μουσικής.
Η προστασία του ανθρώπινου δικαιώματος για σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.
Ο  υγιής  ανταγωνισμός  και  η  υγιής  επιχειρηματικότητα  στο  χώρο  των  καταστημάτων  υγειονομικού
ενδιαφέροντος, θα πρέπει επίσης να τύχουν προστασίας. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') και του άρθρου 73 παρ. 1Βν) του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010).

Των άρθρων 5 παρ. 5, 7 παρ. 2, 21 παρ. 3 και 24 του Συντάγματος.
Των άρθρων 75, 79, 80 και 285 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και

της ερμηνευτικής του άρθρου 80, εγκυκλίου 51/Α.Π.: οικ. 66174/29.11.2006 του ΥΠΕΣΔΔΑ.
Των άρθρων 58, 73, 81 και 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Της Απόφασης Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/23-6-2017 (ΦΕΚ 2161/Β' /23-6-2017) «Υγειονομικοί

όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις.»
Της  υγειονομικής  διάταξης  Α5/3010/1985 (ΦΕΚ593/1985 τεύχος  Β'),  με  την  οποία  καθορίστηκαν

«Μέτρα  Προστασίας  της  Δημόσιας  Υγείας  από  θορύβους  μουσικής  των  Κέντρων  Διασκέδασης  και
λοιπών καταστημάτων».

Τις υπ' αριθμ. 7617/1996, 60153/1996, και 51/2006 Εγκυκλίους του ΥΠΕΣ-Δ.Δ.Α.
Του άρθρου 5 της Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/13 ΚΥΑ (ΦΕΚ - 3106 Β/9-12-2013): «Απλούστευση

των  διοικητικών  διαδικασιών  έκδοσης  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  Καταστήματος  Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου».

Το  Ν.  4442/07.12.2016  (ΦΕΚ  230/16  τ.Α’)  Νέο  θεσμικό  πλαίσιο  για  την  άσκηση  οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. 

Την Κ.Υ.Α. 16228/18.05.2017(ΦΕΚ 1723/17τ.Β’) Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών
διαδικασιών  γνωστοποίησης  λειτουργίας  Καταστημάτων  Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος,  Θεάτρων  και
Κινηματογράφων.

Της υπ' αρ.  3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996) Αστυνομικής Διάταξης (ΦΕΚ 15/96 τΒ) «Μέτρα για την
τήρηση της κοινής ησυχίας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α.Δ. 3Α/1998 (Φ.Ε.Κ. 761/τ.Β'/1998) και
αντικαταστάθηκε  με  την  υπ'  αριθμόν  1010/12/4-γ/2001  Απόφαση  του  Αρχηγού  της  Ελληνικής
Αστυνομίας (Φ.Ε.Κ. 180/τ.Β'/2001).

Του Άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α' 25), Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 46 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/23.12.2010 τεύχος Α').

Του  Π.Δ.  180/1979  (ΦΕΚ  46  Α)  «περί  όρων  λειτουργίας  καταστημάτων  πωλήσεως
οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Των άρθρων 6 και 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α' 45.
ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΙΣΜΟΙ

Α) ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  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  έργων  -  μουσικής
(Ελληνικών και Ξένων), εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας οποιουδήποτε καταστήματος ή
οποιασδήποτε επιχείρησης που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου, ανεξάρτητα από τους τρόπους και
τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τον επιχειρηματία - χρήστη της μουσικής.

Β) ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ - ΚΟΙΝΗ ΗΣΥΧΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
Η ηχορύπανση, που πρόσφατα χαρακτηρίσθηκε ως «ρύπος», αποτελεί μία από τις σοβαρότερες

περιβαλλοντικές απειλές που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής. Εκνευρισμός, δυσφορία, απώλεια ακοής,
έλλειψη  αυτοσυγκέντρωσης,  ψυχολογικές  διαταραχές,  ακροαστική  κόπωση,  επιθετική  συμπεριφορά,
διαταραχές ύπνου, δυσάρεστες ορμονικές αντιδράσεις, μειωμένη απόδοση στη δουλειά και στο σχολείο,
αλλά και κακή επικοινωνία είναι μόνο μερικά από τα συμπτώματα που έχουν καταγράψει ερευνητές του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η προστασία  του  περιβάλλοντος  αναγορεύεται  από το  συνταγματικό  και  τον  κοινό  νομοθέτη  σε
θεμελιώδες και αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας, για την υλοποίηση
της οποίας έχουν θεσπισθεί ειδικότερες ρυθμίσεις, με τις οποίες προβλέπεται και η επιβολή κυρώσεων
εις βάρος εκείνων που με τη συμπεριφορά τους προσβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο την ποιότητα του
περιβάλλοντος.

Έτσι,  ειδικότερο  στόχο  της  Πολιτείας,  που  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  της  προστασίας  του
περιβάλλοντος,  συνιστά  και  η  λήψη  μέτρων για  την  αποτροπή  της  ρύπανσής του,  που  μπορεί  να
προέρχεται  από  την  παρουσία  σ'  αυτό  ποικίλων  ρυπογόνων  παραγόντων  (θορύβου,  ακτινοβολίας
κ.λπ.),  σε  τέτοια  ένταση  ή  διάρκεια,  που  είναι  δυνατόν  να  επιδράσουν  δυσμενώς  στην  υγεία  των
πολιτών. Συναφώς, πηγή διακινδύνευσης τόσο της δημόσιας υγείας, όσο και της κοινής ησυχίας των
πολιτών,  ιδιαίτερα  τα  τελευταία  χρόνια,  είναι  η  αντικανονική  λειτουργία  ορισμένων  κέντρων
διασκεδάσεως και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθόσον αφορά στη μεγάλης εντάσεως
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και σε ώρες κοινής ησυχίας εκπεμπόμενη απ' αυτά μουσική, που προκαλεί σοβαρές ενοχλήσεις στους
περιοίκους. Ενόψει, λοιπόν, των επαπειλούμενων εις βάρος των πολιτών δυσμενών επιδράσεων από
την εν λόγω λειτουργία  των καταστημάτων αυτών,  θεσπίστηκαν η Υγειονομική Διάταξη (Υπουργική
Απόφαση Α5/3010/1985) και οι ρυθμίσεις του Π.Δ. 457/1990 που τροποποίησε το Π.Δ. 180/1979, οι
οποίες  κατέστησαν  αναγκαίες  ακριβώς  ιδίως  μετά  τη  θέση  σε  ισχύ  της  πιο  πάνω  Υπουργικής
Απόφασης, με την οποία καθιερώθηκε η με βάση αντικειμενικά κριτήρια με τη βοήθεια ειδικών οργάνων
μέτρηση του θορύβου που προκαλείται από τη μουσική στα προαναφερόμενα καταστήματα.

Περαιτέρω, και η προστασία της δημόσιας υγείας, υπό την προαναφερθείσα ειδικότερη πτυχή της,
και  η  κοινή  ησυχία  των  πολιτών,  συνιστά  ταυτόχρονα  και  προστασία  του  ευρύτερου  δημοσίου
συμφέροντος, και τούτο διότι πέρα από άλλες εκτιμήσεις, η προστασία των εν λόγω εννόμων αγαθών
(κοινής  ησυχίας  και  δημόσιας  υγείας)  εμπίπτει  στην  ευρύτερη  σφαίρα  της  προστασίας  του
περιβάλλοντος που έχει  κατοχυρωθεί  με σχετική συνταγματική επιταγή,  από την οποία απορρέει  το
δικαίωμα (των πολιτών) επί της οικοσφαίρας και επί της ποιότητας ζωής, το οποίο αφενός είναι "μικτό"
ατομικό - κοινωνικό - οικονομικό δικαίωμα και αφετέρου μετέχει εξορισμού του δημοσίου συμφέροντος
(βλ.  σχετικά:  Δ.  Νικόπουλου,  Η  έννομη  προστασία  του  περιβάλλοντος  ως  στοιχείο  του  δημοσίου
συμφέροντος, ΔιΔικ 1990, σελ. 753 ε.π.).

Γ) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  είναι  η  διαδικασία με  την
οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την  χρήση μουσικής και
μουσικών οργάνων.

Δ) ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ωραρίου μουσικής είναι, ανεξάρτητη της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής
και  μουσικών  οργάνων,  διοικητική  πράξη  η  οποία  δύναται  να  χορηγηθεί  κατόπιν  αιτήματος  του
ενδιαφερομένου, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/96 (ΦΕΚ15/96 τεύχος
Β‘) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κανονιστική πράξη του Δήμου. Εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών παρά
μόνο της υποβολής της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 4: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
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 άρθρου28 του ίδιου νόμου τη δήλωση χρήσης της, για την
οποία δεν απαιτείται πρόσθετο παράβολο. Ο ενδιαφερόμενος αφού γνωστοποιήσει 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.).

Ειδικότερα για το ωράριο χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων μπορεί να γίνει μέχρι την 22.00
ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με
τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα
και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων με μεγίστη επιτρεπόμενη Α- ηχοστάθμη μέχρι 80db Ως χειμερινή
περίοδος  λογίζεται  το  χρονικό  διάστημα από 1η  Οκτωβρίου  έως την  31η  Μαρτίου  και  ως θερινή  το
χρονικό διάστημα από 1η Απριλίου ως την 30η Σεπτεμβρίου.
ΑΡΘΡΟ 5: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ
Η  μη  γνωστοποίηση  της  χρήσης  μουσικής  και  μουσικών  οργάνων  αποτελεί  παράβαση  και

εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 14 της Κ.Υ.Α. 16228/18.05.2017 (ΦΕΚ 1723/17τ.Β’). 
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το ωράριο χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων καθορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 3 της
3/1996 Αστ. Διάταξης, σύμφωνα με την οποία «Η άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή
περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων,
ανάλογα  με  το  είδος  των  μουσικών  οργάνων  και  τη  θέση  του  κέντρου  σε  σχέση  με  τους  γύρω
κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα
κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα με μεγίστη επιτρεπόμενη Α- ηχοστάθμη
μέχρι 80db και με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων».

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 Δήμος έχει καθήκον
να διασφαλίσει για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και του Δήμου γενικότερα.

Ταυτόχρονα  ο  Δήμος  προς  εξυπηρέτηση  των  λειτουργικών  αναγκών  των  καταστημάτων
-επιχειρήσεων και της δραστηριότητας αυτών, κατ' εφαρμογή της ανωτέρω Αστυνομικής Διάταξης και
λαμβάνοντας υπόψη και τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής, αλλά και την αρμονική συμβίωση των
επιχειρηματιών και των κατοίκων της πόλης, στο πλαίσιο της κανονιστικής του αρμοδιότητας (παρ. 1 και
3 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06), διά της παρούσας, λαμβάνει απόφαση και για την παράταση ωραρίου
λειτουργίας μουσικής, ως κάτωθι:
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6.α. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων
Επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου χρήσης της μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα

υγειονομικού  ενδιαφέροντος  αφού  το  αρμόδιο  όργανο  του  Δήμου (Επιτροπή  Ποιότητα  Ζωής  ή  το
συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών) ελέγξει πέραν τις πραγματικές συνθήκες του χώρου
που λειτουργεί το κατάστημα, προκειμένου να μη δημιουργούνται προβλήματα στους περιοίκους. 

Το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο του Δήμου (Επιτροπή Ποιότητα Ζωής ή συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Γρεβενών κατά περίπτωση) κατόπιν της υποβολής αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο για
την  παράταση  ωραρίου,  εξετάζει  σύμφωνα  και  με  το  υπ’ αριθμόν  7617/14-03-1996  έγγραφο  του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. α) τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του
αιτούντος (π.χ. εάν αυτό λειτουργεί εντός αμιγούς οικιστικής ή μη περιοχής, πυκνοκατοικημένης ή μη,
απομονωμένο ή μη κ.λπ.), β) το είδος και τη μορφή λειτουργίας καταστήματος (στεγασμένο ή ανοιχτό),
όπως και γ) το εάν και κατά πόσο ο υπεύθυνος αυτού έχει δώσει στο παρελθόν με την επιχειρηματική
του συμπεριφορά και λειτουργική του δράση, δικαιώματα διαμαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων,
μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας, κ.λπ. και  με μεγίστη επιτρεπόμενη Α- ηχοστάθμη μέχρι 80db
6.β. Καθορισμός επέκτασης ωραρίου χρήσης της μουσικής και μουσικών οργάνων 

Η δυνατότητα επέκτασης - παράτασης του ωραρίου χρήσης της μουσικής και μουσικών οργάνων στα
καταστήματα  που  αναπτύσσονται  στα  όρια  του  Δήμου  Γρεβενών  με  μεγίστη  επιτρεπόμενη  Α-
ηχοστάθμη μέχρι 80db καθορίζεται ως εξής:

Κατά  τη  χειμερινή  περίοδο,  ήτοι  από  την  1  η   Οκτωβρίου  έως  την  31  η    Μαρτίου:  
α)  Κυριακή  έως  Πέμπτη  μέχρι  την  01:00,  της  επόμενης  ημέρας  κατ'  ανώτατο  όριο   
β) Παρασκευή, Σάββατο, Αργίες και Παραμονές Αργιών (συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών),
την  ημέρα  της  Τσικνοπέμπτης,  την  περίοδο  18  Δεκεμβρίου-8  Ιανουαρίου  μέχρι  την  03:00,  της
επόμενης ημέρας, κατ' ανώτατο όριο για τους κλειστούς χώρους και μέχρι την 02:00, της επόμενης
ημέρας, κατ' ανώτατο όριο για τους ανοιχτούς χώρους.

Κατά  τη  θερινή  περίοδο,  ήτοι  από  την  1  η   Απριλίου  έως  την  30  η    Σεπτεμβρίου:  
α)  Κυριακή  έως  Πέμπτη  μέχρι  την  02:00,  της  επόμενης  ημέρας,  κατ'  ανώτατο  όριο.
β)  Παρασκευή, Σάββατο, Αργίες και Παραμονές Αργιών (συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών),
την περίοδο της Μεγάλης εβδομάδας του Πάσχα, τις ημέρες που γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις
από το Δήμο Γρεβενών και από την 15η Ιουλίου ως και  την 30η Αυγούστου μέχρι την 03:00, της
επόμενης ημέρας, κατ' ανώτατο όριο για τους κλειστούς χώρους και μέχρι την 02:00, της επόμενης
ημέρας, κατ' ανώτατο όριο για τους ανοιχτούς χώρους.

6.γ. Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας παράτασης του ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων
Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής -

μουσικών οργάνων καθορίζονται τα κάτωθι:
 Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο 
 Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης
Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια παράτασης του ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων θα

ελέγχεται και η δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής του ενδιαφερομένου στο Δήμο Γρεβενών.
6.δ. Ανάκληση της άδειας παράτασης του ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων

Η απόφαση περί παράτασης ωραρίου μουσικής σε ένα κατάστημα, ανακαλείται από το όργανο που
την χορήγησε, ως ακολούθως:

Όταν τα αρμόδια προς τούτο όργανα εντός δώδεκα (12) μηνών βεβαιώσουν με ηχόμετρο τρεις (3)
παραβάσεις για υπέρβαση της επιτρεπόμενης μεγίστης ηχοστάθμης ήτοι υπέρβαση των 80db η άδεια
παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων αφαιρείται  από δέκα (10)  ως εξήντα (60)
ημέρες.

Όταν τα αρμόδια προς τούτο όργανα εντός δώδεκα (12) μηνών βεβαιώσουν τρεις (3) παραβάσεις για
υπέρβαση των επιτρεπομένων από την παρούσα χρονικών ορίων της παράτασης χρήσης ωραρίου
μουσικής η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων αφαιρείται από δέκα (10)
ως εξήντα (60) ημέρες.

Σε όποιον βεβαιωθούν εντός 12 μηνών τρεις (3) παραβάσεις είτε για υπέρβαση της ηχοστάθμης των
80db είτε για υπέρβαση του χρονικού ορίου ακυρώνεται  η προηγούμενη άδεια παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων  και υποχρεούται σε επανέκδοση νέας άδειας. 

ΑΡΘΡΟ 7°
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Με  την  ψήφιση  του  παρόντος  κανονισμού  καταργείται  όποια  προηγούμενη  διάταξη  ή  άρθρο

προηγούμενου κανονισμού του Δήμου. 

Το  Σωματείο  Ιδιοκτητών  Καφετεριών  –  Ειδών  Εστίασης  Κέντρων  Ψυχαγωγίας  –
Καφενείων & Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Γρεβενών  κατέθεσε στο Δήμο Γρεβενών το αριθμ.
971/27-9-2021  έγγραφό  του,  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  12877/27-9-2021  Δήμου  Γρεβενών,  το
περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής: 

Κα  Πρόεδρε,  αγαπητά  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  το  παρόν  έγγραφο  του  Σωματείου
Καφετεριών – Εστιατορίων και συναφή, σας μεταφέρω ως πρόεδρος τις ενέργειες του ανωτέρω φορέα,
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μετά την απόφαση της Ποιότητας Ζωής, σχετικά για το ΘΕΜΑ παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και
μουσικών  οργάνων,  προς  ψήφιση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Γρεβενών,  δημιουργώντας  με  αυτό  τον
τρόπο κανονιστική πράξη εφαρμογής στα μέλη καταστήματα. 

Στην συνέχεια σας καταγράφω τα εξής: 
Μετά την επεξεργασία της ως άνω απόφασης, το Δ.Σ. του Σωματείου με την απόφαση του 50/20-09-

2021, προχώρησε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του, προς έγκριση των προτάσεων του Δ.Σ.
του Σωματείου. Μετά την διεξοδική ανάλυση της πρότασης ενέκρινε, εκτός από ένα μέλος, τις προτάσεις
του προέδρου οι οποίες έχουν ως εξής: 

Στο άρθρο 6β και συγκεκριμένα στο σημείο που αναφέρεται ότι: 
«Κατά την χειμερινή περίοδο ήτοι από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου: 
α) Κυριακή έως Πέμπτη μέχρι την 01:00, της επόμενης ημέρας κατ’ ανώτατο όριο» 
Στο  αναφερόμενο  σημείο  η  Ποιότητα  Ζωής,  προτείνει  κατά  την  χειμερινή  περίοδο  ωράριο  από

Κυριακή μέχρι Πέμπτη την 1η πρωινή. Θεωρούμε ότι η προτεινόμενη αλλαγή δεν ανταποκρίνεται στα
πραγματικά δεδομένα λειτουργίας των επιχειρήσεών μας για τους εξής λόγους: 
1. Το ωράριο που ισχύει εδώ και δώδεκα χρόνια και μάλιστα και με την ηγεσία του σημερινού Δημάρχου
είναι η 2:00 πρωινή. Αντιλαμβάνεστε ότι η προτεινόμενη αλλαγή είναι τελείως άδικη για ένα κεκτημένο
δικαίωμα (12)δωδεκαετίας, το οποίο απεδείχθη ως απόλυτα λειτουργικό.

Ενέχει κα Πρόεδρε και αγαπητά μέλη, μέγα κίνδυνο η προτεινόμενη αλλαγή, διότι το ελεγκτικό όργανο
κατά τον έλεγχό του βεβαιώνει παράβαση για μία (1) και ένα (1) λεπτό, για παραβίαση του ωραρίου
χρήσης μουσικής. Εκτός τούτου, η ως άνω προτεινόμενη αλλαγή, έρχεται  σε πλήρη αντίθεση με την
λειτουργία  των  επιχειρήσεών  μας,  διότι  αρκετά  καταστήματα  καθημερινά  παραμένουν  ανοικτά  π.χ.
γιορτές – μικροεκδηλώσεις, γενέθλια κ.λ.π. και μετά τις μία (1).

Παράκληση λοιπόν, το σεβαστό Δημοτικό Συμβούλιο να μην προβεί σε αφαίρεση ενός κεκτημένου το
οποίο στηρίζει τα καταστήματά μας. 

Δηλώνουμε βέβαια την πλήρη αντίθεσή μας σε παραβάσεις έντασης ήχου, άνω των 80 db και σε κάθε
ενέργεια  ενόχλησης  και  ασφάλειας  του  συμπολίτη  Γρεβενών  και  είναι  πλήρως  καταδικαστέα  από
οπουδήποτε και αν προέρχεται. Στην συνέχεια οι ασάφειες που παρουσιάζει η προτεινόμενη πρόταση
Ποιότητα Ζωής είναι: 
Στο άρθρο 6 στην πρώτη πρόταση αναφέρει ότι: 
«Το ωράριο χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων καθορίζεται από την παρ.3 του άρθρου της 3/1996
Αστ. Διάταξης...» 

Δεν αποσαφηνίζει το σημείο μουσικά όργανα, δηλαδή πόσα μουσικά όργανα συνοδεία φωνής και
ποιος ο τρόπος λειτουργίας των ως άνω οργάνων. Επίσης η ως άνω πρόταση δεν προσδιορίζει  με
σαφήνεια  για  την χρήση μουσικής  στον  εξωτερικό  χώρο των επιχειρήσεών μας  και  ως  παράδειγμα
αναφέρω τους χώρους του Δήμου που τοποθετούμε τα τραπεζοκαθίσματα. Η πρόταση του Σωματείου
συγκεκριμενοποιεί  την  δυνατότητα  που  μας  παρέχει  η  υγειονομική  διάταξη  47829/2017  η  οποία
αναφέρει: 
«Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί  χρήση μουσικής και  μουσικών οργάνων στον
υπαίθριο  χώρο της επιχείρησης πρέπει  στον φάκελο του  να  υπάρχει  τεχνική  έκθεση μηχανικού  και
ακουστικής, είτε άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα
με τη θέση και τη φορά των ηχείων και τα χαρακτηριστικά αυτών» 

Εν  κατακλείδι  ο  κύριος  σκοπός  των  τοποθετήσεών  μας  είναι  να  βοηθήσουμε  στην  ρεαλιστική
απόφαση του σεβαστού Δημοτικού Συμβουλίου, για ένα κλάδο ο οποίος είναι και ο πρώτος που βιώνει
τον COVID-19, με τα καταστροφικά αποτελέσματα χρεωκοπίας και με αμέτρητα Λουκέτα.

Επιθυμούμε  επίσης  να  εκφράσουμε  την  ευαρέσκεια  μας  και  τις  ευχαριστίες  μας,  στον  υπεύθυνο
αντιδήμαρχο αρμόδιο για θέματα προς τον κλάδο μας, για την άριστη συνεργασία σε όλα τα πεδία που
αφορούν τον κλάδο μας. 
Με εκτίμηση 
Ο Πρόεδρος:                                   Ο Γενικός Γραμματέας: 
Γρηγόριος Τσαπατσάρης                Νίκος Ντινόπαππας   

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 143/2021 απόφαση του, ανέβαλε το θέμα προκειμένου να
επανεξεταστούν τα πρόσθετα στοιχεία που τέθηκαν. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την 18/2021 απόφασή της τροποποίησε την αριθμ. 12/2021
απόφαση της, το περιεχόμενο της οποίος είναι ως εξής: 

Με  την  αριθμ.  12/2021  απόφασή  της  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  εισηγήθηκε  στο  Δημοτικό
Συμβούλιο την κανονιστική πράξη χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου
σε  ΚΥΕ  του  Δήμου  Γρεβενών  κατόπιν  εισήγησης  του  Τμήματος  Οικονομικής  Ανάπτυξης  Γραφείου
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων.

Στην εισήγηση της υπηρεσίας και συγκεκριμένα στο άρθρο 6 παρ. 6.β. η υπηρεσία εκ παραδρομής
εισηγήθηκε: 
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Κατά  τη  χειμερινή  περίοδο,  ήτοι  από  την  1  η   Οκτωβρίου  έως  την  31  η   Μαρτίου:  
α) Κυριακή έως Πέμπτη μέχρι την 01:00, της επόμενης ημέρας κατ' ανώτατο όριο                        

ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΣΤΟ
Κατά  τη  χειμερινή  περίοδο,  ήτοι  από  την  1  η   Οκτωβρίου  έως  την  31  η   Μαρτίου:  
α) Κυριακή έως Πέμπτη μέχρι την 02:00, της επόμενης ημέρας κατ' ανώτατο όριο 

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται στην
αρχική εισήγηση της υπηρεσίας 

Εισηγούμαστε την τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 6.β. ως εξής: 
Κατά  τη  χειμερινή  περίοδο,  ήτοι  από  την  1  η   Οκτωβρίου  έως  την  31  η   Μαρτίου:  
α) Κυριακή έως Πέμπτη μέχρι την 01:00, της επόμενης ημέρας κατ' ανώτατο όριο                        
ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ 
Κατά  τη  χειμερινή  περίοδο,  ήτοι  από  την  1  η    Οκτωβρίου  έως  την  31  η    Μαρτίου:  
α) Κυριακή έως Πέμπτη μέχρι την 02:00, της επόμενης ημέρας κατ' ανώτατο όριο.

Η Ε.Π.Ζ., μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις  του
άρθρου 73 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί την αριθμ. 12/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ. και συγκεκριμένα το άρθρο 6 παρ. 6.β. ως εξής: 

Από: 
Κατά  τη  χειμερινή  περίοδο,  ήτοι  από  την  1  η   Οκτωβρίου  έως  την  31  η   Μαρτίου:  
α) Κυριακή έως Πέμπτη μέχρι την 01:00, της επόμενης ημέρας κατ' ανώτατο όριο 
ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ 
Κατά  τη  χειμερινή  περίοδο,  ήτοι  από  την  1  η   Οκτωβρίου  έως  την  31  η    Μαρτίου:  
α) Κυριακή έως Πέμπτη μέχρι την 02:00, της επόμενης ημέρας κατ' ανώτατο όριο 

Η παρούσα απόφαση παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από
διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ομόφωνα

Εγκρίνει το  σχέδιο  του  Κανονισμού  χρήσης  μουσικής  και  μουσικών  οργάνων  και
παράτασης  του  ωραρίου  σε  Καταστήματα  Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος  του  Δήμου
Γρεβενών, το οποίο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ
Αντικείμενο  της  παρούσας  Κανονιστικής  Πράξης  είναι  η  καθιέρωση  ενός  πλαισίου  όρων  και
κανόνων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που θα διέπει τη λειτουργία και τη χρήση μουσικής
και  μουσικών  οργάνων  σε  Κ.Υ.Ε.  που  λειτουργούν  στην  εδαφική  περιφέρεια  του  Δήμου
ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι:
Η προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινής ησυχίας των κατοίκων της περιφέρειας του Δήμου
Γρεβενών.
Η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης η οποία υποβαθμίζεται
από την ηχορύπανση που προέρχεται από χώρους όπου γίνεται δημόσια εκτέλεση μουσικής.
Η προστασία του ανθρώπινου δικαιώματος για σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.
Ο υγιής ανταγωνισμός και η υγιής επιχειρηματικότητα στο χώρο των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, θα πρέπει επίσης να τύχουν προστασίας. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') και του άρθρου 73 παρ. 1Βν)
του  Ν.  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010).

Των άρθρων 5 παρ. 5, 7 παρ. 2, 21 παρ. 3 και 24 του Συντάγματος.
Των  άρθρων  75,  79,  80  και  285  του  Ν.  3463/2006  «  Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και

Κοινοτήτων» και της ερμηνευτικής του άρθρου 80, εγκυκλίου 51/Α.Π.: οικ. 66174/29.11.2006 του
ΥΠΕΣΔΔΑ.

Των άρθρων 58, 73, 81 και 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Της  Απόφασης  Υπ.  Υγείας  Υ1γ/Γ.Π/οικ.  47829/23-6-2017  (ΦΕΚ  2161/Β'  /23-6-2017)
«Υγειονομικοί  όροι  και  προϋποθέσεις  λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων  και  ποτών  και  άλλες
διατάξεις.»
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Της υγειονομικής διάταξης Α5/3010/1985 (ΦΕΚ593/1985 τεύχος Β'), με την οποία καθορίστηκαν
«Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και
λοιπών καταστημάτων».

Τις υπ' αριθμ. 7617/1996, 60153/1996, και 51/2006 Εγκυκλίους του ΥΠΕΣ-Δ.Δ.Α.
Του  άρθρου  5  της  Αριθ.  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/13  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  -  3106  Β/9-12-2013):

«Απλούστευση  των  διοικητικών  διαδικασιών  έκδοσης  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου».

Το Ν. 4442/07.12.2016 (ΦΕΚ 230/16 τ.Α’)  Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. 

Την  Κ.Υ.Α.  16228/18.05.2017(ΦΕΚ 1723/17τ.Β’)  Απλούστευση  και  προτυποποίηση  των
διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
Θεάτρων και Κινηματογράφων.

Της υπ' αρ. 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996) Αστυνομικής Διάταξης (ΦΕΚ 15/96 τΒ) «Μέτρα για την
τήρηση  της  κοινής  ησυχίας»,  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  με  την  Α.Δ.  3Α/1998  (Φ.Ε.Κ.
761/τ.Β'/1998) και αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 1010/12/4-γ/2001 Απόφαση του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας (Φ.Ε.Κ. 180/τ.Β'/2001).

Του  Άρθρου  63  παρ.  2  του  Ν.  2121/1993  (ΦΕΚ Α'  25),  Πνευματική  ιδιοκτησία,  συγγενικά
δικαιώματα,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  παρ.  5  του  άρθρου  46  του  Ν.  3905/2010  (ΦΕΚ
219/23.12.2010 τεύχος Α').

Του  Π.Δ.  180/1979  (ΦΕΚ  46  Α)  «περί  όρων  λειτουργίας  καταστημάτων  πωλήσεως
οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Των άρθρων 6 και 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α' 45.

ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΙΣΜΟΙ
Α) ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 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 έργων
- μουσικής (Ελληνικών και Ξένων), εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας οποιουδήποτε
καταστήματος ή οποιασδήποτε επιχείρησης που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου, ανεξάρτητα
από  τους  τρόπους  και  τα  μέσα  που  χρησιμοποιούνται  από  τον  επιχειρηματία  -  χρήστη  της
μουσικής.

Β) ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ - ΚΟΙΝΗ ΗΣΥΧΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
Η  ηχορύπανση,  που  πρόσφατα  χαρακτηρίσθηκε  ως  «ρύπος»,  αποτελεί  μία  από  τις

σοβαρότερες  περιβαλλοντικές  απειλές  που  υποβαθμίζει  την  ποιότητα  ζωής.  Εκνευρισμός,
δυσφορία,  απώλεια  ακοής,  έλλειψη  αυτοσυγκέντρωσης,  ψυχολογικές  διαταραχές,  ακροαστική
κόπωση, επιθετική συμπεριφορά, διαταραχές ύπνου, δυσάρεστες ορμονικές αντιδράσεις, μειωμένη
απόδοση  στη  δουλειά  και  στο  σχολείο,  αλλά  και  κακή  επικοινωνία  είναι  μόνο  μερικά  από  τα
συμπτώματα  που  έχουν  καταγράψει  ερευνητές  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Υγείας  και  του
Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η προστασία του περιβάλλοντος αναγορεύεται από το συνταγματικό και τον κοινό νομοθέτη σε
θεμελιώδες  και  αναπόσπαστο  μέρος  της  πολιτιστικής  και  αναπτυξιακής  διαδικασίας,  για  την
υλοποίηση της οποίας έχουν θεσπισθεί  ειδικότερες ρυθμίσεις,  με τις  οποίες  προβλέπεται  και η
επιβολή κυρώσεων εις βάρος εκείνων που με τη συμπεριφορά τους προσβάλλουν με οποιοδήποτε
τρόπο την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Έτσι,  ειδικότερο  στόχο  της  Πολιτείας,  που  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  της  προστασίας  του
περιβάλλοντος, συνιστά και η λήψη μέτρων για την αποτροπή της ρύπανσής του, που μπορεί να
προέρχεται από την παρουσία σ' αυτό ποικίλων ρυπογόνων παραγόντων (θορύβου, ακτινοβολίας
κ.λπ.), σε τέτοια ένταση ή διάρκεια, που είναι δυνατόν να επιδράσουν δυσμενώς στην υγεία των
πολιτών. Συναφώς, πηγή διακινδύνευσης τόσο της δημόσιας υγείας, όσο και της κοινής ησυχίας
των πολιτών,  ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, είναι η αντικανονική λειτουργία ορισμένων κέντρων
διασκεδάσεως  και  καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,  καθόσον  αφορά  στη  μεγάλης
εντάσεως και σε ώρες κοινής ησυχίας εκπεμπόμενη απ' αυτά μουσική,  που προκαλεί σοβαρές
ενοχλήσεις  στους  περιοίκους.  Ενόψει,  λοιπόν,  των  επαπειλούμενων  εις  βάρος  των  πολιτών
δυσμενών επιδράσεων από την  εν  λόγω λειτουργία  των καταστημάτων αυτών, θεσπίστηκαν η
Υγειονομική Διάταξη (Υπουργική Απόφαση Α5/3010/1985) και οι ρυθμίσεις του Π.Δ. 457/1990 που
τροποποίησε το Π.Δ. 180/1979, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες ακριβώς ιδίως μετά τη θέση σε
ισχύ της πιο πάνω Υπουργικής Απόφασης, με την οποία καθιερώθηκε η με βάση αντικειμενικά
κριτήρια με τη βοήθεια ειδικών οργάνων μέτρηση του θορύβου που προκαλείται από τη μουσική
στα προαναφερόμενα καταστήματα.

Περαιτέρω, και η προστασία της δημόσιας υγείας, υπό την προαναφερθείσα ειδικότερη πτυχή
της, και η κοινή ησυχία των πολιτών, συνιστά ταυτόχρονα και προστασία του ευρύτερου δημοσίου

8

ΑΔΑ: 620ΛΩ9Γ-ΤΕΘ



συμφέροντος,  και  τούτο  διότι  πέρα από άλλες  εκτιμήσεις,  η  προστασία  των εν λόγω εννόμων
αγαθών (κοινής ησυχίας και δημόσιας υγείας) εμπίπτει στην ευρύτερη σφαίρα της προστασίας του
περιβάλλοντος που έχει κατοχυρωθεί με σχετική συνταγματική επιταγή, από την οποία απορρέει το
δικαίωμα (των πολιτών) επί της οικοσφαίρας και επί της ποιότητας ζωής, το οποίο αφενός είναι
"μικτό" ατομικό - κοινωνικό - οικονομικό δικαίωμα και αφετέρου μετέχει εξορισμού του δημοσίου
συμφέροντος (βλ. σχετικά: Δ. Νικόπουλου, Η έννομη προστασία του περιβάλλοντος ως στοιχείο
του δημοσίου συμφέροντος, ΔιΔικ 1990, σελ. 753 ε.π.).

Γ) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ είναι η διαδικασία με την
οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την χρήση μουσικής
και μουσικών οργάνων.

Δ)  ΑΔΕΙΑ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ωραρίου  μουσικής  είναι,  ανεξάρτητη  της  γνωστοποίησης  χρήσης
μουσικής  και  μουσικών  οργάνων,  διοικητική  πράξη  η  οποία  δύναται  να  χορηγηθεί  κατόπιν
αιτήματος του ενδιαφερομένου, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/96
(ΦΕΚ15/96 τεύχος Β‘) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κανονιστική πράξη του Δήμου.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση
άλλων  δικαιολογητικών  παρά  μόνο  της  υποβολής  της  γνωστοποίησης  χρήσης  μουσικής  και
μουσικών οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 4: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
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 άρθρου28
του ίδιου  νόμου τη δήλωση χρήσης της,  για την  οποία  δεν απαιτείται  πρόσθετο παράβολο.  Ο
ενδιαφερόμενος αφού γνωστοποιήσει 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.).

Ειδικότερα για το ωράριο χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων μπορεί  να γίνει  μέχρι  την
22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από
αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου
σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο
μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με
την  προϋπόθεση  ότι  δεν  διαταράσσεται  η  ησυχία  των  περιοίκων  με  μεγίστη  επιτρεπόμενη  Α-
ηχοστάθμη μέχρι 80db Ως χειμερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως
την 31η Μαρτίου και ως θερινή το χρονικό διάστημα από 1η Απριλίου ως την 30η Σεπτεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η μη  γνωστοποίηση  της  χρήσης  μουσικής  και  μουσικών  οργάνων  αποτελεί  παράβαση  και
εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 14 της Κ.Υ.Α. 16228/18.05.2017 (ΦΕΚ 1723/17τ.Β’). 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Το ωράριο χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων καθορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 3

της 3/1996 Αστ. Διάταξης, σύμφωνα με την οποία «Η άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη
χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση
με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την
03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα με μεγίστη
επιτρεπόμενη Α- ηχοστάθμη μέχρι 80db και  με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία
των περιοίκων».

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 Δήμος
έχει καθήκον να διασφαλίσει για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και του Δήμου γενικότερα.

Ταυτόχρονα  ο  Δήμος  προς  εξυπηρέτηση  των  λειτουργικών  αναγκών  των  καταστημάτων
-επιχειρήσεων και της δραστηριότητας αυτών, κατ' εφαρμογή της ανωτέρω Αστυνομικής Διάταξης
και  λαμβάνοντας  υπόψη  και  τα  πραγματικά  δεδομένα  της  περιοχής,  αλλά  και  την  αρμονική
συμβίωση  των επιχειρηματιών  και  των κατοίκων της  πόλης,  στο  πλαίσιο  της  κανονιστικής  του
αρμοδιότητας (παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06), διά της παρούσας, λαμβάνει απόφαση
και για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής, ως κάτωθι:
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6.α.  Όροι  και  προϋποθέσεις  χορήγησης  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής  -  μουσικών
οργάνων

Επιτρέπεται  η  παράταση  του  ωραρίου  χρήσης  της  μουσικής  και  μουσικών  οργάνων  σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αφού το αρμόδιο όργανο του Δήμου (Επιτροπή Ποιότητα
Ζωής   ή  το  συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Γρεβενών)  ελέγξει  πέραν  τις  πραγματικές
συνθήκες  του  χώρου  που  λειτουργεί  το  κατάστημα,  προκειμένου  να  μη  δημιουργούνται
προβλήματα στους περιοίκους. 

Το  αρμόδιο  αποφασιστικό  όργανο  του  Δήμου  (Επιτροπή  Ποιότητα  Ζωής  ή  συμβούλιο  της
Δημοτικής  Κοινότητας  Γρεβενών  κατά  περίπτωση)  κατόπιν  της  υποβολής  αιτήματος  από  τον
ενδιαφερόμενο για την παράταση ωραρίου, εξετάζει σύμφωνα και με το υπ’ αριθμόν 7617/14-03-
1996 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  α) τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής  όπου βρίσκεται  και
λειτουργεί  το  κατάστημα του αιτούντος (π.χ.  εάν αυτό λειτουργεί  εντός αμιγούς οικιστικής  ή μη
περιοχής, πυκνοκατοικημένης ή μη, απομονωμένο ή μη κ.λπ.), β) το είδος και τη μορφή λειτουργίας
καταστήματος (στεγασμένο ή ανοιχτό), όπως και γ) το εάν και κατά πόσο ο υπεύθυνος αυτού έχει
δώσει  στο  παρελθόν  με  την  επιχειρηματική  του  συμπεριφορά  και  λειτουργική  του  δράση,
δικαιώματα διαμαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων, μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας,
κ.λπ. και  με μεγίστη επιτρεπόμενη Α- ηχοστάθμη μέχρι 80db
6.β. Καθορισμός επέκτασης ωραρίου χρήσης της μουσικής και μουσικών οργάνων 

Η  δυνατότητα  επέκτασης  -  παράτασης  του  ωραρίου  χρήσης  της  μουσικής  και  μουσικών
οργάνων  στα  καταστήματα  που  αναπτύσσονται  στα  όρια  του  Δήμου  Γρεβενών  με  μεγίστη
επιτρεπόμενη Α- ηχοστάθμη μέχρι 80db καθορίζεται ως εξής:

Κατά  τη  χειμερινή  περίοδο,  ήτοι  από  την  1  η   Οκτωβρίου  έως  την  31  η    Μαρτίου:  
α)  Κυριακή  έως  Πέμπτη  μέχρι  την  02:00,  της  επόμενης  ημέρας  κατ'  ανώτατο  όριο   
β)  Παρασκευή,  Σάββατο,  Αργίες  και  Παραμονές  Αργιών  (συμπεριλαμβανομένων  και  των
τοπικών), την ημέρα της Τσικνοπέμπτης, την περίοδο 18 Δεκεμβρίου-8 Ιανουαρίου μέχρι την
03:00, της επόμενης ημέρας, κατ' ανώτατο όριο για τους κλειστούς χώρους και μέχρι την 02:00,
της επόμενης ημέρας, κατ' ανώτατο όριο για τους ανοιχτούς χώρους.

Κατά  τη  θερινή  περίοδο,  ήτοι  από  την  1  η   Απριλίου  έως  την  30  η    Σεπτεμβρίου:  
α)  Κυριακή  έως  Πέμπτη  μέχρι  την  02:00,  της  επόμενης  ημέρας,  κατ'  ανώτατο  όριο.
β)  Παρασκευή,  Σάββατο,  Αργίες  και  Παραμονές  Αργιών  (συμπεριλαμβανομένων  και  των
τοπικών), την περίοδο της Μεγάλης εβδομάδας του Πάσχα, τις ημέρες που γίνονται πολιτιστικές
εκδηλώσεις από το Δήμο Γρεβενών και από την 15η Ιουλίου ως και  την 30η Αυγούστου μέχρι
την 03:00, της επόμενης ημέρας, κατ' ανώτατο όριο για τους κλειστούς χώρους και μέχρι την
02:00, της επόμενης ημέρας, κατ' ανώτατο όριο για τους ανοιχτούς χώρους.

6.γ.  Δικαιολογητικά  για  έκδοση  άδειας  παράτασης  του  ωραρίου  χρήσης  μουσικής  -  μουσικών
οργάνων

Ως  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για  την  χορήγηση  άδειας  παράτασης  ωραρίου  λειτουργίας
μουσικής - μουσικών οργάνων καθορίζονται τα κάτωθι:
 Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο 
 Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης
Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια παράτασης του ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων

θα ελέγχεται και η δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής του ενδιαφερομένου στο Δήμο Γρεβενών.
6.δ. Ανάκληση της άδειας παράτασης του ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων

Η απόφαση περί παράτασης ωραρίου μουσικής σε ένα κατάστημα, ανακαλείται από το όργανο
που την χορήγησε, ως ακολούθως:

Όταν τα αρμόδια προς τούτο όργανα εντός δώδεκα (12) μηνών βεβαιώσουν με ηχόμετρο τρεις
(3) παραβάσεις για υπέρβαση της επιτρεπόμενης μεγίστης ηχοστάθμης ήτοι υπέρβαση των 80db η
άδεια  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής-μουσικών  οργάνων  αφαιρείται  από  δέκα  (10)  ως
εξήντα (60) ημέρες.

Όταν  τα  αρμόδια  προς  τούτο  όργανα  εντός  δώδεκα  (12)  μηνών  βεβαιώσουν  τρεις  (3)
παραβάσεις για υπέρβαση των επιτρεπομένων από την παρούσα χρονικών ορίων της παράτασης
χρήσης  ωραρίου  μουσικής  η  άδεια  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής-μουσικών  οργάνων
αφαιρείται από δέκα (10) ως εξήντα (60) ημέρες.

Σε όποιον βεβαιωθούν εντός 12 μηνών τρεις (3) παραβάσεις είτε για υπέρβαση της ηχοστάθμης
των 80db είτε για υπέρβαση του χρονικού ορίου ακυρώνεται  η προηγούμενη άδεια παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων  και υποχρεούται σε επανέκδοση νέας άδειας. 
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ΑΡΘΡΟ 7°
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Με την ψήφιση του παρόντος κανονισμού καταργείται  όποια προηγούμενη διάταξη ή άρθρο

προηγούμενου κανονισμού του Δήμου. 

Η απόφαση να δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 4 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.&
Κ.) δια της αρμόδιας υπηρεσίας

 κατά το πλήρες κείμενό της στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Κ.Δ.& Κ. 

 περίληψη αυτής σε μία τοπική εφημερίδα. 
 να  παραμείνει  συνεχώς  εκτεθειμένη  στο  πίνακα  ανακοινώσεων  του  δημοτικού

καταστήματος του Δήμου Γρεβενών, που είναι χώρος προσιτός στο κοινό.
Με  φροντίδα  του  προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  η  απόφαση  να  καταχωρηθεί  στην

ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 211/2021.
………………………………………………......................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 03-01-2022
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα
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