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ΓΕΝΙΚΑ
Μεταξύ των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν στους ΟΤΑ µε το Ν-2218/94
περιλαµβάνεται και η «χορήγηση των αδειών λειτουργίας της µουσικής σε ∆ηµόσια
κέντρα, που προβλέπονται από αστυνοµικές διατάξεις (3/96 ΦΕΚ 15/Β µέτρα για την
τήρηση της κοινής ησυχίας) και χορηγούνται σύµφωνα µε την υγειονοµική διάταξη
Α5/3010/85 σε καταστήµατα µαζικής εστίασης και αναψυχής (Υ1γ/Γ.Π/οικ.
96967(ΦΕΚ 2718Β/08-10-12)»
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις αυτές η λειτουργία µουσικής στα καταστήµατα
µαζικής εστίασης και αναψυχής κατ’ αρχήν απαγορεύεται. Στην απαγόρευση αυτή
δεν εµπίπτουν τα κέντρα διασκέδασης στα οποία η µουσική (ζωντανή ή µη αποτελεί
συστατικό στοιχείο της λειτουργίας τους).
Στα καταστήµατα µαζικής εστίασης και αναψυχής δεν προϋποτίθεται εξ ορισµού,
ούτε όµως και αποκλείεται η κατόπιν αδείας χρήση ορισµένων µουσικών οργάνων ή
στερεοφωνικού µηχανήµατος, η οποία πάντως δεν µπορεί να προσλάβει το
χαρακτήρα προεχόντως µουσικού προγράµµατος.
Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει αλλαγή κατηγορίας του καταστήµατος και
απαιτείται νέα άδεια (ΣτΕ 694/87).
ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ
Η παρούσα κανονιστική απόφαση:
1. Λαµβάνεται στο πλαίσιο του άρθρου 79,παράγραφος 1, α2 Ν-3463/06 (ΦΕΚ Α114/06) σύµφωνα µε το οποίο οι ∆ηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα
της αρµοδιότητας τους, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της
κείµενης νοµοθεσίας.
2. Αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης – ανανέωσης – παράτασης ανάκλησης των Αδειών Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής και αποσκοπεί:
► Στη ρύθµιση κάθε σχετικού ζητήµατος κατά τρόπο γενικό, ενιαίο και οµοιόµορφο
για όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες της Περιφέρειας του ∆ήµου
Λευκάδας
► Στην αποφυγή της ηχορύπανσης, των θορύβων και των οχλήσεων που
προέρχονται από χώρους όπου γίνεται δηµόσια εκτέλεση µουσικής και
► Στη προστασία της δηµόσιας υγείας και της κοινής ησυχίας των κατοίκων της
Περιφέρειας του ∆ήµου Λευκάδας

ΑΡΘΡΟ 2 – ΟΡΙΣΜΟΙ
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»
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Λειτουργία µουσικής νοείται η χρήση , εκτέλεση, παρουσίαση των µουσικών έργων
- µουσικής (Ελληνικών και Ξένων), που γίνεται δηµόσια προς το κοινό µε
οποιοδήποτε τρόπο, µορφή ή µέσο παραγωγής, αναπαραγωγής, χρήσης, εκτέλεσης,
µετάδοσης ή αναµετάδοσης, εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας
οποιουδήποτε καταστήµατος ή οποιασδήποτε επιχείρησης που ανήκει στην
αρµοδιότητα του ∆ήµου Λευκάδας.
Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής είναι η ατοµική διοικητική πράξη που
εκδίδεται από το ∆ήµο για λογαριασµό προσώπου (φυσικού ή νοµικού) που έχει στην
εκµετάλλευσή του κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38, 39,
41, 42 της Υ1γ/Γ.Π/οικ/96967/8- 10-12 [ΦΕΚ 2718/τ.Β΄] Υ.∆/ξης ή της αριθµ.
1107414/1491/2003 ΚΥΑ, από το οποίο γίνεται δηµόσια εκτέλεση µουσικής, µε
χρήση ορισµένων µουσικών οργάνων, στερεοφωνικών µηχανηµάτων και
ηλεκτροφώνων.
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
Η άδεια λειτουργίας µουσικής που χορηγεί ο ∆ήµος προϋποθέτει µεν, είναι
ανεξάρτητη δε από την άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής από νόµιµο και
αναγνωρισµένο οργανισµό συλλογικής διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων (ΑΕΠΙ
& ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ). Η άδεια αυτή αφορά στη κάλυψη των πνευµατικών
δικαιωµάτων των δηµιουργών για τη µουσική που µεταδίδεται απ΄ οποιονδήποτε
χώρο συνάθροισης κοινού και µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο ( π.χ. µε ζωντανό ,
τεχνικό , µηχανικό, τεχνολογικό, ηλεκτρονικό, ψηφιακό κλπ).
Παρατηρήσεις:
1. Εφοδιάζονται µόνον µε άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής και όχι µε Άδεια
Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής του ∆ήµου οι έχοντες την εκµετάλλευση
Κέντρων διασκέδασης. Τούτο γιατί στα συγκεκριµένα καταστήµατα η
προσφορά καλλιτεχνικού (κυρίως µουσικού) προγράµµατος αποτελεί
συστατικό στοιχείο της ίδιας της λειτουργίας τους.
2. Για αποκλειστική χρήση ραδιόφωνου ή τηλεόρασης χωρίς ηχεία δεν απαιτείται
άδεια λειτουργίας µουσικής που χορηγεί ο ∆ήµος αλλά µόνο άδεια δηµόσιας
εκτέλεσης µουσικής.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ
Σύµφωνα µε τα άρθρα 73 & 83 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης » Η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Συµβούλιο κάθε ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου
είναι αποφασιστικά και αρµόδια εισηγητικά όργανα άσκησης ειδικότερα και µε την
επιφύλαξη του άρθρου 83 του ιδίου Νόµου (παρ.1περ.ιιι) για την χορήγηση ή
ανάκληση της άδειας λειτουργίας µουσικής.
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Οµοίως οι ΟΤΑ προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες των Αδειών Χρήσεως &
Λειτουργίας Μουσικής, λαµβάνοντας υπόψη τους τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, τις
χρήσεις γης, την ανάγκη προστασίας των κατοίκων από την ηχορύπανση και
λειτουργώντας στο πλαίσιο των υφιστάµενων υγειονοµικών και αστυνοµικών
διατάξεων καθώς και των κανονιστικών αποφάσεων που οι ίδιοι εκδίδουν ( άρθρα 75
& 79 του Ν. 3463 / 2006)
Έχει κριθεί από ΣτΕ(9/96) ότι συνιστά νόµιµο λόγο άρνησης χορήγησης άδειας,
η διαπιστωθείσα επανειληµµένως κατά το παρελθόν χρήση µουσικών
οργάνων χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων βάσει των οποίων
χορηγήθηκε η άδεια ή κατά παράβαση του νόµου.

ΑΡΘΡΟ 4 –∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ / ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µουσικής σε
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος , είναι το κατάστηµα να λειτουργεί
νόµιµα .
Υπόχρεοι να λαµβάνουν από τον ∆ήµο Λευκάδας 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 Λευκάδας,
β) 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 .
∆ικαιολογητικά
Ο ενδιαφερόµενος για τη χορήγηση Άδειας Χρήσεως & Λειτουργίας Μουσικής
υποβάλει στο αρµόδιο Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Λευκάδας
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση (διατίθεται σχετικό υπόδειγµα από την Υπηρεσία)
2) Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της προέγκρισης του
καταστήµατος
3) ∆ήλωση υπογεγραµµένη από µηχανικό, για την υφιστάµενη ηχοµόνωση και τη
θέση και ισχύ των ηχείων.
4) Παράβολο κατά τα οριζόµενα στην αριθµ. 61167/17-12-2007 ΚΥΑ
5) Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής νόµιµου και αναγνωρισµένου οργανισµού
συλλογικής διαχείρισης ή Υπεύθυνη ∆ήλωση εάν το ρεπερτόριο που θα
χρησιµοποιηθεί ανήκει σε άλλο µη αναγνωρισµένο οργανισµό µε την υποχρέωση
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διαβίβασης της Υπεύθυνης ∆ήλωσης στους ανωτέρω νόµιµους και
αναγνωρισµένους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης.
6) Βεβαίωση Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου περί µη ύπαρξης οφειλών.
7) 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».
∆ιαδικασία
Το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών, µαζί µε τυχόν βεβαιωµένες παραβάσεις
που σχετίζονται µε τη λειτουργία της µουσικής από τον ενδιαφερόµενο στο
συγκεκριµένο κατάστηµα, αποστέλλεται αµελλητί στη Υγειονοµική Υπηρεσία που
διενεργεί τους ελέγχους της αρµοδιότητάς της και εισηγείται επί του αιτήµατος.
Κατόπιν τούτων το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
κατά περίπτωση, αποφασίζει οριστικά επί της χορήγησης ή µη της αιτούµενης
άδειας.
Εφόσον η απόφαση των συγκεκριµένων οργάνων είναι θετική το τελικό έντυπο
αδείας υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο και παραδίδεται
στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος και υποχρεούται να το αναρτήσει σε εµφανές σηµείο
του καταστήµατός του και να το επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο και ζήτηση των αρµόδιων
ελεγκτικών οργάνων .
Εφόσον η απόφαση είναι αρνητική θα πρέπει να περιλαµβάνει πλήρη και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία που να σχετίζεται π.χ. µε:
► Το είδος του καταστήµατος (αν π.χ. είναι υπαίθριο)
► Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής όπου βρίσκεται το κατάστηµα (αν π.χ.
συστεγάζεται µε κατοικίες, γειτνιάζει µε ξενοδοχεία, νοσοκοµεία κλπ)
► Τη προηγούµενη συµπεριφορά του καταστηµατάρχη (αν π.χ. είχε κάνει στο
παρελθόν κακή χρήση της αδείας του, αν είχαν βεβαιωθεί επανειληµµένα σε βάρος
του παραβάσεις για ηχορύπανση, διατάραξης της κοινής ησυχίας κλπ)
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Η τυχόν αρνητική απόφαση καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών που είχε
υποβάλει ο ενδιαφερόµενος του παραδίδονται άµεσα µε αποδεικτικό επίδοσης.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΕΡΙ ΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ
« ΚΤΗΜΑΤΑ» ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Α. Κτήµατα
1. Σύµφωνα επίσης µε την υπ’ αρ. Υ1γ / Γ.Π. / Οικ.128529 / 24-09-2009 ( ΦΕΚ
2077/τ. Β / 25–9- 2009) όπως τροποποιήθηκε 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 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/02-10- 1985 Υγειονοµική ∆ιάταξη «Περί µέτρων προστασίας της ∆ηµόσιας
Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων ∆ιασκέδασης και λοιπών
καταστηµάτων» .
6. 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.

Β. Υπαίθριοι χώροι καταστήµατος
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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
• η απόσταση από κατοικίες, ξενοδοχεία, εκκλησίες, ναούς, σχολεία, αρχαιολογικούς
χώρους – µνηµεία, νοσοκοµεία, κλινικές ιατρεία, φροντιστήρια, να είναι µεγαλύτερη
των 50 µέτρων.
Σε περίπτωση που επιθυµούν χρήση µουσικής σε υπαίθριο χώρο, εφόσον
συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, υποβάλλουν επιπρόσθετα 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
ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Α. Περιεχόµενο
Οι χορηγούµενες από το ∆ήµο Λευκάδας Άδειες Χρήσεως & Λειτουργίας Μουσικής
► θα αφορούν αποκλειστικά και µόνον τους στεγασµένους χώρους των
καταστηµάτων.
► θα αναγράφουν υποχρεωτικά τη χρονική διάρκεια ισχύος τους.
► θα καλύπτουν τη µετάδοση µουσικής µέσω στερεοφωνικών ή/και ηλεκτροφώνων
ή/και τριών µουσικών οργάνων.
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ενηµερώνει τον Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης
(ΑΕΠΙ-ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) για το είδος της µουσικής πηγής που θα χρησιµοποιεί
καθώς για τις τυχόν αλλαγές του.
► Θα αναφέρουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
«1) Η µουσική πηγή θα λειτουργεί στο βάθος του καταστήµατος, σε χαµηλή ένταση, ώστε να µη
διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.
2) Απαγορεύεται η λειτουργία της µουσικής πηγής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας καθώς και η
σύνδεσή της µε ενισχυτές και µεγάφωνα.
3) Η µουσική πηγή θα λειτουργεί µε κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα και µε κατάλληλο
αθόρυβο σύστηµα εξαερισµού της αίθουσας, ώστε να µη δηµιουργείται ηχορύπανση στον
περιβάλλοντα χώρο.
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4) ∆εν θα εγκατασταθούν ηχεία ή τηλεοράσεις ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκποµπής µουσικής
έξω από το κατάστηµα
5) Η ένταση της µουσικής µέσα στο κατάστηµα δεν θα ξεπερνά τα 80 DB (Α), και έξω από αυτό
δεν θα υπάρχει µεγάφωνο.»
Β. ∆ιάρκεια
1. Η διάρκεια της ισχύος της άδειας µουσικής ή µουσικών οργάνων δεν καθορίζονται
από το νόµο αλλά σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 3 της 3/96 Αστυνοµικής
∆ιάταξης, την καθορίζει ο οικείος ∆ήµος, δύναται όµως σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 5 της ΚΥΑ 10551/2007, ο ενδιαφερόµενος να ζητήσει άδεια χρήσης µουσικής
για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ένα έτος µέχρι και αόριστα.
2. Κατ’ αρχήν η χρονική διάρκεια των ∆ιοικητικών ∆ηµοτικών Αδειών Περί την Χρήση
και την Λειτουργίας της Μουσικής ή των Μουσικών Οργάνων στο ∆ήµο µας ορίζεται
ετήσια και, ακολουθεί προς διευκόλυνση των µερών, το εκάστοτε ηµερολογιακό έτος
και σε κάθε περίπτωση είναι ισόχρονη µε την χρονική διάρκεια που θα έχει και
η αντιστοίχως προσκοµισθείσα, από τον ενδιαφερόµενο και υπόχρεο
επιχειρηµατία – χρήστη µουσικής, σύµφωνα µε το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 2121 /
93, άδεια δηµόσιας εκτέλεσης του Ο.Σ.∆. περί προστασίας της πνευµατικής
ιδιοκτησίας ( άρθρα 14 και 63 Παρ.2 Ν. 2121/93)
3. 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 µέχρι και
τα 3 έτη, 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»
4. Το ωράριο λειτουργίας µουσικής –µουσικών οργάνων στα πλαίσια των
επιτρεπόµενων ωρών σύµφωνα µε την παραπάνω Αστυνοµική ∆ιάταξη είναι για µεν
την χειµερινή περίοδο δηλαδή από 1ης Οκτωβρίου έως 31ης Μαρτίου µέχρι 22.00
ώρα , για δε την θερινή περίοδο δηλαδή από 1ης Απριλίου µέχρι την 30η
Σεπτεµβρίου την λειτουργία µέχρι 23.00 ώρα , µε παύση των µέσων µετάδοσης
η αναµετάδοσης της µουσικής από την 15.00 έως την 17.00 ώρα.
Σε εφαρµογή της ίδιας Αστυνοµικής ∆ιάταξης επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου
λειτουργίας µουσικής για καταστήµατα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι 03.00
ώρα.
Γ. Παράβολο
Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας είναι αντίστοιχη του
καταβαλλόµενου παράβολου:
● Για άδεια διάρκειας 1 έτους (365 ηµερών) καταβάλλεται παράβολο 75€
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● Για άδεια διάρκειας έως και 3 έτη (365 ηµερών) καταβάλλεται παράβολο 150€
● Για άδεια µεγαλύτερη από τρία έτη καταβάλλεται παράβολο 300€

ΑΡΘΡΟ 7 – ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Η άδεια λειτουργίας µουσικής ακυρώνεται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διαδικασία
σε περίπτωση µεταβίβασης του καταστήµατος σε άλλο πρόσωπο και αντικατάσταση
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του. Η αντικατάσταση καλύπτει το χρόνο που
υπολείπεται µέχρι τη λήξη της αρχικής Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής.

Ανανέωση της άδειας λειτουργίας µουσικής - µουσικών οργάνων.
Η άδεια ανανεώνεται για ένα έτος µε αίτηση του ενδιαφεροµένου, η οποία
υποβάλλεται µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου
ένα µήνα πριν την λήξη της
Μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση για την ανανέωσή της ή µη, τεκµαίρεται ότι η
χρήση µουσικών οργάνων είναι νόµιµη (άρθρο 5 της 10551/2007 ΚΥΑ).
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας µουσικής - µουσικών
οργάνων είναι τα ακόλουθα:
α) Αίτηση προς το ∆ήµο από το ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή από
τρίτους µε εξουσιοδότηση (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).
β) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος
γ) Αντίγραφο της προηγούµενης άδειας µουσικής - µουσικών οργάνων
δ) Βεβαίωση δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων, χορηγούµενη από
οργανισµό συλλογικής διαχείρισης της εξουσίας δηµόσιας εκτέλεσης (εταιρεία
πνευµατικής ιδιοκτησίας-ΑΕΠΙ).
ε) ∆ηµοτική ενηµερότητα.
στ) Παράβολο ποσού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Παράταση
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 Λευκάδας, πέραν των νοµίµων
επιτρεπτών ωραρίων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου, και υπό την σύµφωνη
γνώµη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή της ∆ηµοτικής Κοινότητας που
διαχειρίστηκε και ήλεγξε, πέρα των δικαιολογητικών και τις πραγµατικές συνθήκες
του χώρου όπου λειτουργεί το κατάστηµα, χωρίς να δηµιουργεί πρόβληµα στους
περίοικους.
Η Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής µπορεί κατ΄ εξαίρεση να παρατείνεται
ως προς το τηρούµενο ωράριο και συγκεκριµένα το ανώτατο κατά την χειµερινή και
κατά τη θερινή περίοδο µέχρι την 02:00
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Για τη παράταση του ωραρίου θα υποβάλλεται στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και
Ρύθµισης Εµπορικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου Λευκάδας σχετικό αίτηµα από τον
ενδιαφερόµενο συνοδευόµενο από:
1) Αντίγραφο της εν ισχύ Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής.
2) Τεχνική έκθεση Μηχανικού για τα µέτρα ηχοµόνωσης που έχουν ληφθεί και βάσει
των οποίων θα αποδεικνύεται η αποτελεσµατικότητα της σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη ηχοπροστασία. Η Τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται µε κάτοψη των
χώρων όπου θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων.
Η επιχείρηση θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει προθάλαµο στην είσοδο
Η αιτούµενη παράταση θα χορηγείται µόνον κατ΄ εξαίρεση και µόνον εφόσον δε θα
διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων. Συνεπώς θα εκτιµάται κατά περίπτωση
και µε ιδιαίτερη προσοχή η θέση του καταστήµατος σε σχέση µε τους γύρω
κατοικηµένους χώρους, το είδος της µουσικής πηγής που διαθέτει, η
αποτελεσµατικότητα η µη της ηχοµόνωσής του, οι τυχόν υπάρχουσες διαµαρτυρίες
των περιοίκων, η προηγούµενη συµπεριφορά του καταστηµατάρχη (αριθµός και
είδος βεβαιωµένων παραβάσεων) κλπ .
Οι Αποφάσεις που σχετίζονται µε την ανανέωση ή τη παράταση ωραρίου των Αδειών
Χρήσεως & Λειτουργίας Μουσικής δεν προϋποθέτουν γνωµάτευση της Υγειονοµικής
Υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά όµως λαµβάνονται µε τη διαδικασία και από τα όργανα
που είναι υπεύθυνα και για την έκδοση της αρχικής αδείας
► Η άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ένα (1) ηµερολογιακό έτος (31/12 τρέχοντος έτους).
► Η άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής δεν αντικαθίσταται σε
περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος ή
της άδειας λειτουργίας µουσικής.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Λόγω εθιµικού δικαίου στις τοπικές, θρησκευτικές και εθνικές εορτές, στις εκδηλώσεις
τοπικών πολιτιστικών φορέων ή σε γεγονότα που σχετίζονται µε καθιερωµένα πλέον
εορταστικά τελετουργικά (π.χ. γάµοι κλπ) επιτρέπεται η χρήση µουσικής και
µουσικών οργάνων, µέχρι τις 03:00΄, αρκεί η ηχοστάθµη τους να µην υπερβαίνει τα
80 db και να µη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων.
Μετά από αίτηση και έως τρεις (3) φορές για κάθε ηµερολογιακό έτος για
1. Εορταστικά τελετουργικά
2. Γάµοι, βαπτίσεις κλπ. µετά από αίτηση έως τρεις (3) φορές για κάθε ηµερολογιακό
έτος.
3. Ονοµαστικές εορτές µετά από αίτηση έως µία (1) φορά για κάθε ηµερολογιακό
έτος.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΤΙΜΑ
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Η µη ύπαρξη ή η κακή χρήση της Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής
συνεπάγεται:
Α) Ποινικές Κυρώσεις προβλεπόµενες από το Ποινικό Κώδικα (διατάραξη κοινής
ησυχίας κλπ)
Β) ∆ιοικητικές κυρώσεις προβλεπόµενες από το άρθρο 2 του Π∆ 180/79 όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, από την Υ1γ/Γ.Π/οικ/96967/8-10-12 [ΦΕΚ 2718/τ.Β΄]
Υ.∆/ξης και από την αριθµ.Υ2/οικ/1652/2001 εγκ. Υπ. υγείας Πρόνοιας (προσωρινή ή
και οριστική απαγόρευση λειτουργίας του καταστήµατος)
► 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 υπ’ αρ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης.
► Η άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής αφαιρείται προσωρινά για
διάστηµα (δεκαπέντε) 15 ηµερών, από το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας ή την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που τη χορήγησε, στην περίπτωση που έχουν βεβαιωθεί
από τις αρµόδιες υπηρεσίες τουλάχιστον δύο παραβάσεις για ηχορύπανση. Σε
περίπτωση υποτροπής (άλλες δύο βεβαιωµένες παραβάσεις) η άδεια µουσικής
ανακαλείται οριστικά µέχρι τη λήξη της ισχύος της (31/12 τρέχοντος έτος).
► 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 .
► Οι παραβάσεις που αφορούν στη λειτουργία µουσικής (ηχορύπανση) κατά το
διάστηµα της παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής αποστέλλονται στο αρµόδιο
τµήµα Προσόδων της ∆νσης Οικονοµικών, προκειµένου να βεβαιωθεί το πρόστιµο
που αναλογεί.
Γ) Επιβολή Προστίµων που ορίζονται µε τη παρούσα Απόφαση, σύµφωνα µε τη
παρ. 3, του άρθρου 79 , του ν. 3463 / 2006 και που έχουν ως εξής:
► Έλλειψη Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής:
1η παράβαση πρόστιµο 400,00 €
2η παράβαση πρόστιµο 800,00 €
3η παράβαση πρόστιµο 1200, 00 € και προσωρινή αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας για χρονικό διάστηµα από 10 - 60 ηµέρες, σύµφωνα µε το Π.∆. 180/79
► Μη τήρηση ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, των ωρών κοινής
ησυχίας καθώς και του µέγιστου ορίου επιτρεπόµενης ηχητικής στάθµης λειτουργίας
µουσικής.
1η παράβαση πρόστιµο 250,00 €
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2η παράβαση πρόστιµο 500,00 €
3η παράβαση πρόστιµο 1000,00 € και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας
µουσικής για χρονικό διάστηµα 30 ηµερών
4η παράβαση πρόστιµο 1.500,00 € και οριστική ανάκληση της άδειας µουσικής
► Μετάδοση µουσικής χωρίς την απαραίτητη ηχοµόνωση ώστε ο ήχος που φτάνει
στο δωµάτιο λήψης (χώρος διαβίωσης παραπονούµενων) να ξεπερνάει τα 30 dB:
πρόστιµο ποσού 200,00€
► Τροποποίηση της κατεχόµενης Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής (π.χ.
τοποθέτηση ηχείων εξωτερικά, λειτουργία µε ανοικτά παράθυρα κλπ.): πρόστιµο
ποσού 500,00€
● 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.
● Η διαπίστωση των παραβάσεων γίνεται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
(αστυνοµία, υγειονοµική υπηρεσία) και, σε ότι αφορά στην ηχοστάθµη, η µέτρηση να
έχει γίνει µε τη χρήση κατάλληλου µηχανήµατος.
● Καµία διοικητική κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούµενη κλήση του
ενδιαφερόµενου σε ακρόαση.
● Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε Απόφαση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου αµέσως µετά
την παραλαβή του βεβαιωτικού παράβασης, γνωστοποιούνται µε αποδεικτικό στον
καταστηµατάρχη και καταβάλλονται στο ∆ηµοτικό Ταµείο.
● Η τυχόν καθυστέρηση εξόφλησης των προστίµων έχει ως συνέπεια την
επιβάρυνσή τους µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις
έκδοσης, χορήγησης και ανάκλησης ∆ηµοτικών αδειών λειτουργίας µουσικής (µε
µηχανικά µέσα ή µε µουσικά όργανα) έλαβε υπόψη της και βασίστηκε στις παρακάτω
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και ειδικότερα στις εξής:

• Τα άρθρα 75 (παρ. 2 , περ. 13, 15, 16 και 18)] , 76 παρ. 1 , 79 και 80 παρ. 4 και
επόµενα του Ν. 3463 / 2006 ∆ηµοτικός Κοινοτικός Κώδικας.
• 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 .
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• Το Π.∆. 180/79, όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας καταστηµάτων πώλησης
οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης, όπως αυτό τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε τα Π.∆. 231/1989, 457/1990 , 282/1998 , 257/2001 και 264/2003,.
όπως και το Π.∆. 1180/8-10-1981
• Την αριθµ. 57904 / 2007 Ερµηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης .
• Την αριθµ 10551 / 26 Φεβρουαρίου 2007 ΚΥΑ
• Τις αριθµ. 7617 / 1996 , 60153 / 1996 , και 51 / 2006 Εγκυκλίους του ΥΠΕΣ∆ΑΑ. .
• Την αριθµ. 3/1996 ∆ιάταξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας ‘’ περί µέτρων
για την τήρηση της κοινής ησυχίας ‘’ , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.
• Τις αριθµ.. Α1Β / 8577 / 1983 και Α5 / 3010 / 1985 Υγειονοµικές ∆ιατάξεις
• Το Π.∆. 85 / 1991 [ ΦΕΚ 1346 / τ.β. / 1991 « Περί προστασίας των εργαζοµένων
από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο»
• Την αριθµ. 3010 / 1985 Υγειονοµική ∆ιάταξη ,όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ.
Υ2 / οικ. 15438 / 10 –10- 2001 • Το Π.∆. 85 / 1991
• Την αριθµ. 501 / 2000 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
• Την αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1./21220/1-11-2011 ΚΥΑ
• Υ1Γ/Γ.Π/οικ. 96967/08-1012 Νέα υγειονοµική διάταξη
ΑΡΘΡΟ 11 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι ∆ηµοτικές ∆ιοικητικές άδειας Μουσικής – Μουσικών οργάνων που έχουν
χορηγηθεί από τον ∆ήµο και βρίσκονται σε ισχύ θα πρέπει να εναρµονιστούν µε τους
όρους και προϋποθέσεις της παρούσας τοπικής κανονιστικής απόφασης
ΑΡΘΡΟ 12 - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η παρούσα κανονιστική απόφαση ισχύει από της δηµοσιεύσεως της απαιτούµενης
εγκριτικής Αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, κατά το άρθρο 79 παρ.
4 και 284 του Ν.3463/2006 και της αναρτήσεώς της στο διαδίκτυο (∆ΙΑΥΓΕΙΑ), κατά
το άρθρο 2 παρ. 4 εδαφ.4 του Ν. 3861/2010.
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του
∆ήµου Λευκάδας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. Αριθµό
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