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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  286/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 09η Ιουλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 17η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 03-7-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4)  Γιαννακούλας 
Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 286 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 290 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 307 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος 13) 
Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 286 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 307 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 290 απόφαση), 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 293 
απόφαση),  24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 
282 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 293 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 282 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, η δηµοτική σύµβουλος κ. Οικονοµάκου Μαρία.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 3) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 4) κ. Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, απουσία του ∆ηµάρχου Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. 
Νίκα, ο οποίος κλήθηκε νόµιµα αλλά δεν παραβρίσκεται στην έναρξη της συνεδρίασης επειδή 
παρίστατο σε προγραµµατισµένη εκδήλωση και προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της κατάθεσης ερωτήσεων από µέλη των δηµοτικών παρατάξεων των µειοψηφιών,   ο κ. 
Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6-(i) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη χρήση και λειτουργία µουσικών 
οργάνων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος . 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση 
δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι και η απόφαση προσδιορισµού των όρων και 
των ωρών λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, εισηγείται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  
 
Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 227/2009 απόφασή 
της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση του κανονισµού χρήσης και λειτουργίας 
µουσικών οργάνων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος όπως αυτός συντάχθηκε από 
το Τµήµα Ελέγχων και Τήρησης Λειτουργίας Καταστηµάτων και Επιχειρήσεων. 
 
 
Εκτός από το σχέδιο του κανονισµού χρήσης και λειτουργίας µουσικών οργάνων, στο φάκελο 
του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ’  αριθµ. πρωτ. 13501/5-6-2009 
υπηρεσιακή εισήγηση του τµήµατος ελέγχων & τήρησης λειτουργίας καταστηµάτων & 
επιχειρήσεων (τοµέας έκδοσης αδειών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος) της 
∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
Θέµα: «ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 383/2002 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ». 
 

Κύριε Πρόεδρε µε την εφαρµογή της υπ’  αριθµξ. 10551/2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 246 Β’) 
«Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος 
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος επί 
θαλασσοπλοούντων πλοίων», στις παρ. 1 & 2 & 3 του άρθρου 5 ορίζεται: 
«1. Η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων µπορεί να ζητηθεί και για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο ή µικρότερο αυτού που έχει προσδιορίσει ο ∆ήµος ή η Κοινότητα». 
«2. Για την ανανέωση της αδείας της παρ. 1 υποβάλλεται αίτηση στον οικείο ∆ήµο ή η 
Κοινότητα τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη λήξη της. Μέχρι την έκδοση ή µη της πράξης 
ανανέωσης τεκµαίρετε ότι η χρήση µουσικών οργάνων είναι νόµιµη». 
«3. Σε περίπτωση µεταβίβασης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε άλλο πρόσωπο, 
πέρα από την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, είναι δυνατή και η 
αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων καθώς και της άδειας χρήσης 
κοινοχρήστου χώρου χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας». 
 Σύµφωνα µε τον Κ.∆.Κ. (ν. 3463/2007) άρθρο 80 «Καταστήµατα Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος» παρ. 4 ορίζεται: 
«Εάν ο ενδιαφερόµενος, που αιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, επιθυµεί και 
άδεια λειτουργίας µουσικής ή και άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, µπορεί να υποβάλλει το 
σχετικό αίτηµα µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκοµίσει µετά τη 
χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος, προκειµένου µαζί µε την άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας του καταστήµατος να εκδοθούν και οι ανωτέρω σχετικές άδειες. 
Η άδεια λειτουργίας µουσικής στα ανωτέρω καταστήµατα χορηγείται από τη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή ή από τον Πρόεδρο της Κοινότητας». 
 Με την ισχύ των ανωτέρω νοµοθεσιών αίρονται οι λόγοι έκδοσης της υπ’  αριθµ. 
383/2002 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας. 
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 Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούµαστε όπως καταργηθεί η υπ’  αριθµ. 383/2002 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ» 

 
Ο Εισηγητής Ο Τµηµατάρχης Ο ∆/ντης 
(υπογραφή) (υπογραφή) (υπογραφή) 

 
Συνηµµένα: 

-Η µε αριθµ. 383/2002 Α.∆.Σ. 

-Η µε υπ’ αριθµ. 10551/2007 Κ.Υ.Α. 

(Φ.Ε.Κ. 246 Β΄) 

-Το άρθρο 80 του Ν. 3463/2007 

 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Λαγανάκος, αναφέρει τα εξής: 
 
ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ: 

 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

     Άρθρο 1 

Για τη λειτουργία µουσικών οργάνων σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
απαιτείται άδεια που χορηγείται από το ∆ήµο. 

Καταστήµατα που δικαιούνται την απόκτηση άδειας χρήσης και λειτουργίας µουσικών 
οργάνων είναι τα καταστήµατα των άρθρων 37, 38, 39 και 40 της Α1β/8577/1983  (ΦΕΚ 526 
Β΄) Υγειονοµικής ∆ιάταξης (καφενείο, καφετέρια, µπαρ, κυλικείο, εστιατόριο, ταβέρνα, 
ψητοπωλείο, σνακ µπαρ, ζαχαροπλαστείο, αναψυκτήριο κ.α.). 

∆εν υποχρεούνται στην απόκτηση της ως άνω άδειας τα κέντρα διασκέδασης του 
άρθρου 41 της Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης, διότι εµπεριέχεται εξ’ ορισµού στην 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. 

 

     Άρθρο 2 

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας χρήσης και λειτουργίας 
µουσικών οργάνων είναι: 

α) Κατάθεση των απαραίτητων από το νόµο δικαιολογητικών στο αρµόδιο γραφείο έκδοσης 
αδειών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

β) Σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Υγείας. 
γ) Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 

     Άρθρο 3 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας χρήσης και λειτουργίας 
µουσικών οργάνων είναι τα ακόλουθα: 
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Πάµε στο άρθρο 5, εκεί που έχει σηµασία, το σηµαντικό είναι αυτό.  

 

Σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ.10551/2007 (Φ.Ε.Κ. 246 Β΄) Κ.Υ.Α. , “Απλούστευση 
διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος  

 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Και εδώ έχει σηµασία αυτό κε Κοσµόπουλε. ∆ηλαδή ότι πρέπει για να πάρεις την 
άδεια, ανανέωση αδείας, πρέπει να έχουµε ένα µήνα πριν και όλες οι 

παραβάσεις που µπορεί να γίνουν µέσα στην περίοδο αυτή για τη µουσική δηλαδή, ότι δεν 
ισχύουν. 
Στο άρθρο 6 πλέον πάµε στα χρονικά όρια της λειτουργίας µουσικών οργάνων όπως 
καθορίζονται. . . 

 
Είναι µόνο γι΄ αυτές που αντικαθίστανται; 

 
Ναι. 
 

Για τις καινούργιες; 
 
Για τις καινούργιες όταν δεν έχουν άδεια δεν µπορούν να λειτουργήσουν. 
 

Μα ούτε κι αυτές οι οποίες λήγει πάλι δεν έχουν άδεια. 
 
Όχι, τεκµαίρεται . . . 
 

Μην κάνετε διάλογο. Κε Λαγανάκο συνεχίστε. 
 
Να τελειώσω και µετά κάνετε τις ερωτήσεις. 

 

 

      Άρθρο 6  

Τα χρονικά όρια λειτουργίας µουσικών οργάνων όπως καθορίζονται από τις υπ’ αρίθµ. 
193/1995 & 351/1995 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας έχουν ως εξής: 

Για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι τις  2:00 π.µ. 

Για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι τη  1:00 π.µ. 

Το ανωτέρω ωράριο λειτουργίας µουσικών οργάνων µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε 
την Αστυνοµική ∆ιάταξη 3/1996 άρθρο 3, παρ. 3, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου 
εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 της Α5/3010/1985 Υγειονοµικής 
∆ιάταξης, ως εξής: 

Για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι τις 3:00 π.µ. 

Για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι τις 2:00 π.µ. 

    

      Άρθρο 7 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ: 

ΡΑΛΛΗΣ: 

ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ: 

ΡΑΛΛΗΣ: 

ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ: 

ΡΑΛΛΗΣ: 

ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ: 
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Οι κατά τα ανωτέρω χορηγούµενες άδειες ισχύουν υπό τον όρο της τήρησης των όρων και 
προϋποθέσεων που αναγράφονται στο έντυπο της άδειας χρήσης και λειτουργίας µουσικών 
οργάνων, όπως αυτές τίθενται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υγείας. 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας δύναται να επιβάλλει τις ακόλουθες 
διοικητικές κυρώσεις: 

 
Με διαπίστωση µίας (1) παράβασης των όρων και προϋποθέσεων της χορηγηθείσας 

άδειας µουσικής, αφαιρείται προσωρινά η άδεια µουσικής για χρονικό διάστηµα τριών (3)  
ηµερών.  

Σε περίπτωση υποτροπής, εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή 
της πρώτης διαπιστωθείσας παράβασης, αφαιρείται προσωρινά η άδεια µουσικής για χρονικό 
διάστηµα έξι (6) ηµερών. 

 
Σε περίπτωση υποτροπής, εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή 

της δεύτερης διαπιστωθείσας παράβασης, αφαιρείται οριστικά η άδεια χρήσης και λειτουργίας 
µουσικής. 

Οι επιβαλλόµενες ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τις λοιπές  
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.∆. 180/1979 και της 
Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/1996 όπως κάθε φορά ισχύουν.  

 

Αυτό είναι το θέµα, δηλαδή το άρθρο 6 και το άρθρο 7, ιδιαιτέρως το άρθρο 7 που κανονίζει η 
νέα τοπική κανονιστική διάταξη. 

 
Ερωτήσεις. 
 

Κε Πρόεδρε. 
 
Ο κ. Ράλλης, έτσι, ερώτηση; 
 

Ναι, ερώτηση. Συγκεκριµένη. Η 383/ 2002, η απόφαση αυτή η οποία είχε βγει από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η οποία είχε έρθει η εισήγηση του υπαλλήλου τότε του κ. 

Κουτίβα λέει συγκεκριµένα πράγµατα. Και λέει εάν την έχω διαβάσει και µάλλον τη γνωρίζουµε 
όλοι, ότι επειδή υπάρχει καθυστέρηση όσον αφορά την έκδοση άδειας µουσικής γιατί το 
υγειονοµικό αργεί να πάει να κάνει γιατί δεν έχει υπαλλήλους το οποίο ισχύει ακόµη και 
σήµερα, είπανε ότι σε περίπτωση που λήγει η άδεια, ένα µήνα νωρίτερα να γίνεται η αίτηση η 
οποία θα αντικαθιστά την υποτιθέµενη άδεια που έληξε, την άδεια µάλλον που έληξε και έτσι 
λοιπόν η επόµενη η διάδοχη κατάσταση θα είναι η καινούργια άδεια η οποία θα βγαίνει εκ των 
υστέρων. Αυτό δεν ισχύει µόνο στις άδειες οι οποίες αντικαθίσταται, ισχύει και σε έναν 
άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει το εξής: Πηγαίνει, νοικιάζει ένα µαγαζί, βγάζει άδεια λειτουργίας 
και καταθέτει τα χαρτιά του καθ’ όλα νόµιµα στο καινούργιο µαγαζί για να βγάλει µια άδεια 
µουσικής. Την ίδια καθυστέρηση έχει κι αυτός. Και αυτού του οποίου ανανεώνεται η άδεια και 
αυτός ο οποίος θέλει να βγάλει καινούργια άδεια µουσικής. ∆ηλαδή εσείς κάνετε το εξής τώρα. 
Έχετε διπλή αντιµετώπιση στο ίδιο πρόβληµα, στον ίδιο πολίτη, σε έναν άνθρωπο ο οποίος 
θέλει να έχει ένα κατάστηµα και θέλει να είναι ή καινούργιο ή να είναι το παλιό το δικό του. 
Στον έναν του λέτε «εντάξει επειδή δικαιολογούµε την καθυστέρηση, σε αφήνουµε και 
λειτουργείς» και στον άλλωνε όσο έχει παραβάσεις δεν του επιτρέπετε να λειτουργεί. 
Καταλάβατε, το ένα είναι αυτό. 

 
Καταλάβαµε. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΡΑΛΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΡΑΛΛΗΣ: 

ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ: 



Συνεδρίαση :17/2009                                 Πέµπτη 09/07/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  286/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  6 

Και µάλιστα εφόσον θεωρείτε κοµβικό το γεγονός της αιτήσεως, την ήδη δηλαδή 
δεν λέµε ότι ο προηγούµενος είχε άδεια και µε την αίτηση την επαναφέρει, το 

πρόβληµά του µε το κοµβικό σηµείο, αυτό που µε ενδιαφέρει είναι ότι κάνει την αίτηση. Αυτή 
την έχει κάνει και ο ένας και άλλος, και στον µεν ένα που είχε άδεια µουσικής του λέτε «σε 
συγχωρούµε µέχρι να βγει», στον άλλον του λέτε «τράβα µόνος σου στο πέλαγος». Αυτό είναι 
το ένα που έχετε διπλή αντιµετώπιση, έχετε από τη µία µαύρο από την άλλη άσπρο. Πρέπει 
λοιπόν κατά τη γνώµη µου αυτό το πράγµα να επεκταθεί και σ’  αυτούς οι οποίοι έχουν άδεια 
λειτουργίας καταστήµατος, έχουν κάνει την αίτηση για άδεια µουσικής και δεν τους την έχει 
δώσει ακόµη το υγειονοµικό, για πρώτη φορά. Τι διαφορά να έχει αυτός ο οποίος 
αντικαθίσταται ένα χρόνο µετά. 

 
Μα αυτός δεν έχει πάρει ακόµα άδεια. 
 

Τι άδεια; 
 
Μουσικής. 
 

Και του αλλουνού του έχει λήξει. 
 
Ναι, λέει ο νόµος όµως ότι έχει δικαίωµα να δώσει ένα µήνα πριν και ότι συµβεί 
πάνω στα νόµιµα, δεν φαίνονται όταν γίνονται παραβάσεις, δεν καταχωρούνται 

σαν παραβάσεις. 
 
Μα πρόσεξέ µε. Γι’ αυτό δεν καταργείται, αυτή που είχατε επειδή το λέει ο νόµος 
καταργήσατε αυτή την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Το θέµα δεν είναι 

εκεί, σου λέω ένα πράγµα απλό, ότι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος έχει βγάλει άδεια λειτουργίας, 
έχει κάνει την αίτησή του, δεν τον συγχωρείτε. Για ποιο λόγο; 

 
Είναι κατάχρηση. 

 
Γιατί είναι κατάχρηση; Πέστε µου. 
 

Θα κάνει κατάχρηση της. . .  
 
‘Όχι, ο εισηγητής απαντάει. Γιατί πετιόσαστε, ο εισηγητής απαντάει. Ορίστε. 
 
Αυτό ήθελα να πω κι εγώ, θα κάνει κατάχρηση της. . . 
 

∆ηλαδή µε συγχωρείτε, έχει κάποιος αγαθή πρόθεση και εσύ λες ότι κάνει 
κατάχρηση; Σου λέω συγκεκριµένο πράγµα. Κάνει την αίτησή του νωρίτερα. Έχει 

βγάλει άδεια λειτουργίας και κάνει µία αίτηση άδεια χρήσεως µουσικών οργάνων. Έχει άδεια 
λειτουργίας, για πρώτη φορά, καινούργιο µαγαζί βρε παιδιά! Καινούργιο. Όχι, εγώ λέγω για το 
καινούργιο. Αυτό γιατί δεν το ...(δεν ακούγεται τι λέει)... , γιατί πάει στο πονηρό ο νους σας; 
Όχι. Θα πρέπει εφόσον είστε ∆ηµοτική αρχή να βλέπετε και το πονηρό και να λέτε ότι εφόσον 
είναι καινούργιο µαγαζί και έχει κάνει την αίτησή του, θα πρέπει την κάθε περίπτωση να την 
αντιµετωπίζετε ανάλογα. 

 
Να κάνει ποιο γρήγορα την αίτηση. 
 

Την έχει κάνει. ∆ύο µήνες. Σου δίνει ο νόµος, ο κώδικας, 60 ηµέρες. Ο κώδικας 
λοιπόν διοικητικής διαδικασίας σου δίνει προθεσµία 60 ηµερών και στις 60 ηµέρες 

δεν τούχουν δώσει τίποτα ή στις 50 ή στις 40. Ο άνθρωπος αυτός µέσα στις 60 ηµέρες που 
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εσένα σου δίνει το δικαίωµα να µην του απαντήσεις, αυτός έχει φάει 50 µηνύσεις. Γιατί τον 
καταστρέφετε αυτόν; 

 
Γιατί δεν έχει πάρει την άδεια, δεν του έχουµε δώσει άδεια. 
 

Του έχετε δώσει άδεια λειτουργίας. Ο άλλος που λέτε και του κάνετε διαφορετική 
αντιµετώπιση του έχει λήξει η άδεια. Για τι µιλάµε, γιατί αυτός καταστρατηγεί και ο 

άλλος δεν καταστρατηγεί; 
 
∆ίνει όµως ο νόµος το δικαίωµα αυτού ότι. . . Μάλλον η αίτησή του. . . 
 

Κε Φειδά να έρθετε να καθίσετε εδώ. 
 

∆εν γίνοµαι καταλυπτός και δεν καταλαβαίνω αυτό που µου λέτε και οι δύο µαζί. 
Σας λέω συγκεκριµένα πράγµατα. Βγάζει άδεια λειτουργίας καταστήµατος. 

 
Εσείς λέτε ότι διαχωρίζουµε τον έναν από τον άλλον. 
 

Ε, βέβαια. Βγάζει µια άδεια λειτουργίας ένας και λέει «θέλω άδεια µουσικής» και 
καταθέτει την αίτηση την ίδια µέρα µε τον άλλον του οποίου η άδεια µουσικής του 

θέλει ένα µήνα για να λήξει. Και στον µεν ένα του δίνετε αγάντα και τον άλλον τον αφήνετε 
έτσι. Εξηγήστε µου γιατί. Ένα απλό πράγµα. Και µου λέτε «ξέρετε γιατί µπορεί να γίνεται 
κατάχρηση». Είναι λογικό αυτό να το πείτε; Μα είναι δυνατόν; Ποιά κατάχρηση; Μια υποθετική 
που σκέπτεστε; Γιατί ο ένας να κάνει κατάχρηση και ο άλλος όχι; Και αυτός του οποίου του 
λήγει η άδεια επίτηδες το κάνει και µετά περιµένει και δεν την βγάζει ποτέ, δεν τον ενδιαφέρει. 
Το ίδιο κακόπιστος είναι ο ένας, το ίδιο κακόπιστος είναι και ο άλλος. 

 
Κατανοητό. 
 

Το ένα ερώτηµα είναι αυτό. Κατανοητό, ελπίζω. Και το δεύτερο συγκεκριµένο. Για 
ποιο λόγο να µπείτε σ’  αυτή τη διαδικασία; Αυτά τα τρία που λέτε από κάτω τα 

οποία έχει δικαίωµα να τα λάβει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, σας το λέω υπεύθυνα και είναι η 
γνώµη µου αυτή, περισσότερο µπερδεύουν παρά κάνουν καλό. Ακούστε. Ο νόµος για τις 3 
παραβάσεις που λέτε εσείς ότι του αφαιρεί την άδεια µουσικής, για τις ίδιες 3 παραβάσεις ο 
νόµος λέει ότι αφαιρείται η άδεια λειτουργίας 10 µέρες. Αυτά που λέτε εσείς και κάνετε, 
ακούστε τι εµπλοκή θα δηµιουργήσουν. Είναι διαζευκτικά ή συσσωρευτικά αυτά τα οποία 
προβλέπετε; Λέει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή επιτρέπει και έχει δικαίωµα να λάβει και λέει την ίδια 
στιγµή ο νόµος, µία παράβαση, δύο παραβάσεις, τρεις παραβάσεις. Εσείς που είστε και 
υπεύθυνος τι θα κάνετε; Θα του αφαιρέσετε 10 ηµέρες την άδεια ή η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή θα 
του αφαιρέσει την άδεια µουσικής; 

 
Η ∆ηµαρχιακή θα του αφαιρέσει την άδεια µουσικής. 
 

Γιατί προκρίνεται αυτή η άποψη και όχι αυτό που λέει ο νόµος; Θα παρανοµήσεις κε 
Λαγανάκο; Ο νόµος λέει ότι µπορείς να του αφαιρέσεις την άδεια 10 ηµέρες. 

 
Ο νόµος λέει για. . . 
 

Από 10 µέχρι 60. Όχι, ο νόµος λέει αυτό, 10 ηµέρες. Εσύ γιατί του αφαιρείς µόνο 
την άδεια µουσικής; 
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Γιατί πιθανόν την άδεια µουσικής, η κανονιστική αυτή είναι για την άδεια 
µουσικής. 

 
Η άδεια µουσικής ξαναλέω είναι κανονιστική. Η κανονιστική δεν ισχύει παράλληλα 
µε τον νόµο, καταργεί τον νόµο; 

 
Όχι, δεν καταργεί το νόµο. 
 

Ωραία, οπότε σου λέω. Έχει ένας τρεις παραβάσεις άδειας µουσικής. Τι θα κάνετε; 
Εσείς καλείστε να αποφασίσετε ποια άδεια, λειτουργίας ή µουσικής;  

 
Μουσικής. 
 

Ο νόµος λέει όµως άδεια λειτουργίας. 
 
Ο άλλος νόµος λέει για την άδεια λειτουργίας. 
 

Θέλετε να συµπληρώσετε κάτι κε Φειδά; Άλλη ερώτηση υπάρχει; Ο κ. Μπάκας. 
 
Μέχρι τώρα ξέραµε ένα πλαίσιο λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος. Από το νόµο, από τις διατάξεις, από τα άρθρα προβλέπονταν 

κάποιες διοικητικές ποινές, προβλεπόταν κάποια λειτουργία του ∆ήµου σε σχέση µε τα 
καταστήµατα. Χρόνια τώρα γνωρίζουµε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση. Τι θέλουµε τώρα µε 
αυτή την κανονιστική απόφαση; Μπορείτε να µας φωτίσετε κε Αντιδήµαρχε; ∆ηλαδή γιατί 
έρχεται αυτή η κανονιστική απόφαση την ώρα και τη στιγµή που πολλά πράγµατα 
προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία; Μήπως κάποια δεν προβλέπονται και τα καλύπτει 
αυτή η κανονιστική απόφαση; 

 
Η κανονιστική απόφαση αυτή καλύπτει καθαρά το θέµα της µουσικής, της 
κατάχρησης της µουσικής. Πάει συσσωρευτικά το άλλο. 

 
Κε Φειδά θέλετε να συµπληρώσετε κάτι επί των ερωτήσεων γιατί δεν έχω άλλη 
ερώτηση; 

 
(Υπάλληλος τοµέα καταστηµάτων ∆ήµου): 
Λοιπόν όσον αφορά το κοµµάτι της ανανέωσης της άδειας µουσικής, η συγκεκριµένη 

νοµοθεσία που βγήκε το 2007 αναφέρει ότι τεκµαίρεται η νοµιµότητα της παλιάς άδειας από τη 
στιγµή που θα υποβληθεί αίτηση ένα µήνα πριν µέχρι να εκδοθεί. Οπότε µπορεί να παρέλθει 
και ο µήνας και να προχωρήσουµε και να είναι στην ουσία χωρίς άδεια λειτουργίας µουσικής. 
Οπότε τεκµαίρετε η νοµιµότητα της παλιάς, το ξεκαθαρίζει. Τεκµαίρεται. Και όταν λέµε 
«τεκµαίρεται» τι εννοούµαι. Ότι δεν µπορούνε να τον γράψουνε για µαγαζί που δεν έχει άδεια 
µουσικής. Οι παραβάσεις αφού τεκµαίρεται η παλιά άδεια, παραβάσεις που αφορούν ντεσιµπέλ 
και ηχορύπανση, τιµωρούνται. Νοµίζω ότι είναι σαφές όπως το λέει η 10551. 

Όσον αφορά για τα καινούργια καταστήµατα, αν δεν κάνω λάθος στην ίδια νοµοθεσία λέει ότι 
ταυτόχρονα µε την αίτηση της προέγκρισης έχει το δικαίωµα ο ενδιαφερόµενος να καταθέσει 
και αίτηση µουσικής. Για τα καινούργια καταστήµατα µιλάµε. Έχουν δικαίωµα ταυτόχρονα µε 
την προέγκριση να καταθέσουν και αίτηση µουσικής. Οπότε καταλαβαίνετε από τη στιγµή που 
δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας δεν λειτουργεί το µαγαζί, δεν υπάρχει άδεια µουσικής, δεν 
τίθεται θέµα. Τώρα για τα καταστήµατα που λειτουργούν, αλλά επιθυµούν κατά τη διάρκεια να 
βγάλουν µουσική, εκεί είναι το θέµα µας λοιπόν, εµένα η ερώτησή µου που δηµιουργείται είναι 
ας µου δείξουν κάποιο νοµικό πλαίσιο που να ορίζει ότι µπορούν να λειτουργούν χωρίς την 
απαιτούµενη άδεια και πολύ ευχαρίστως να το βάλω σε εφαρµογή. Νοµίζω ότι το ∆ηµοτικό 
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Συµβούλιο δεν είναι ότι έχουµε ένα κείµενο και δεν µπορούµε αιτιολογηµένες απόψεις σε 
νοµική ισχύ να τις εφαρµόσουµε. Αναφέρεται σε ένα κοµµάτι για το κατά πλάσµα δικαίου για 
την άδεια λειτουργίας του καταστήµατος και εκεί αναφέρει και λέει ότι αφού του παρέλθουν 
60 ηµέρες από την κατάθεση πλήρη φακέλου, όταν λέµε πλήρη φακέλου να έχει όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για να εκδοθεί η άδεια, αν οι υπηρεσίες καθυστερήσουν πάνω από 
60 ηµέρες, την 61η νοείται ότι έχει την άδεια.  

Νοµίζω να σας κάλυψα επάνω σ’  αυτό το κοµµάτι όσον αφορά µε την ανανέωση, µε την 
καινούργια άδεια και αν κάποιος δικαιούται καινούργια και θέλει να πάρει άδεια κατά τη 
λειτουργία του µαγαζιού του τι γίνεται. Είναι ένα κοµµάτι που αφορά καθαρά και το 
λειτουργικό του τµήµατός µας. Γιατί η κανονιστική ναι µεν έχει την αρµοδιότητα να φτιάξει 
τους όρους που θα πρέπει να λειτουργούν τα µαγαζιά αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει κάποια 
λειτουργικά κοµµάτια τα οποία δηµιουργούν πρόβληµα της εφαρµογής των διοικητικών 
κυρώσεων κάτι το οποίο η 383 δεν το έκανε. Ήταν σε ένα γενικό σύνολο και βγήκε καινούργια 
νοµοθεσία που ξεχώριζε και γι’ αυτό και έχει ζητηθεί και κατάργηση της συγκεκριµένης 
νοµοθεσίας.  

Από κει και µετά θα ήθελα να αναφερθώ στις διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται, της 
δυνητικής, του δυνητικού χαρακτήρα. Η αστυνοµική διάταξη και το προεδρικό διάταγµα 
συµβαδίζουνε, έχουνε εφαρµογή και τα δύο. Το ένα αναφέρει παραβάσεις µουσικής και µε 
διοικητικές κυρώσεις την άδεια λειτουργίας, το άλλο αναφέρει διοικητικές κυρώσεις που 
αφορούν την άδεια λειτουργίας µουσικής. Έχουµε ένα µαγαζί µε δύο άδειες κύριοι, δεν είναι 
µία, είναι δύο και έχουµε δύο νοµοθεσίες µε ταυτόχρονη ισχύ που η µία δεν συζητιέται, το 
προεδρικό διάταγµα ισχύει δεν µπορούµε να το καθορίσουµε, η αστυνοµική διάταξη όµως 
δύναται και καθορίζουµε εµείς το ύψος των παραβάσεων. Γιατί να την βάλουν την αστυνοµική 
διάταξη. ∆εδοµένου ότι ένα κατάστηµα έχει παραβάσεις και θα φτάσουν 3 συµπληρωµένες 
µαζί µε το προεδρικό διάταγµα, όταν θα του αφαιρεθεί η άδεια µουσικής δεν θα έχει δικαίωµα 
να παίζει µουσική και να δηµιουργείται η όχληση. Οπότε εάν αυτός δικαίως θέλει να συνεχίζει 
και να παίζει µουσική χωρίς να έχει άδεια, θα υπάρχει το προεδρικό διάταγµα. Νοµίζω ότι είναι 
κατανοητό. Όταν κάποιος έχει δώσει το δικαίωµα και έχει συνεχόµενες µηνύσεις µε παράβαση 
ηχορύπανσης, οραρίου, αφαιρούµε την άδεια µουσικής, έχει την άδεια λειτουργίας, µπορεί να 
λειτουργεί το µαγαζί του. Από τη στιγµή που θα δηµιουργηθεί όχληση χωρίς την απαιτούµενη 
άδεια, προβλέπεται το προεδρικό διάταγµα. Είναι νοµίζω σαφές κι αυτό το κοµµάτι. Είναι δύο 
νοµοθεσίας που συµβαδίζουνε και έχουν ταυτόχρονη ισχύ. 

Αυτά είχα να πω, δεν ξέρω εάν έχετε κάτι πρόσθετο να ρωτήσετε. 
 
Αφού τα λες τόσο ωραία γιατί τόση ώρα άφηνες να. . .  (συνεχίζει, δεν 
ακούγεται τι λέει). 

 
Να σου πω αµέσως. Είχα κάνει νόηµα 3 φορές να έρθει εδώ ο κ. Φειδάς και δεν 
το κατάλαβε. 

Λοιπόν κε Κλείδωνα θέλετε να συµπληρώσετε κάτι, µου είχατε ζητήσει το λόγο. Άλλη ερώτηση 
υπάρχει; Τοποθετήσεις; Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Κε Πρόεδρε µετά από διάστηµα 20 – 25 ηµερών και µε ένα αρχικό 
κείµενο το οποίο προέβλεπε και χρηµατικά πρόστιµα, έρχεται στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο µια κανονιστική πρόταση της ∆ηµοτικής αρχής σχετικά µε τη λειτουργία 
των καταστηµάτων. Εµείς πιστεύουµε ότι εν µέσω τουριστικής περιόδου αυτό δεν µπορεί 
πλέον να µπει σε καµία εφαρµογή για δύο λόγους. 
Πρώτον διότι δεν µπορούµε να το ελέγξουµε και γιατί απ’ ότι γνωρίζω η δηµοτική αστυνοµία 
δεν επεµβαίνει σ’ αυτά και ένα δεύτερον όσα – όσα νοµίζουµε ότι επιβάλουµε εµείς µε την 
κανονιστική απόφαση προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και µάλιστα µε ισχυρότερες 
ποινές. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Και το βασικότερο είναι το εξής. Λέει ότι «η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή δύναται». ∆ηλαδή τι; Θα 
κάθεται η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και θα λέει, θα εξετάζει σαν ανακριτής την κάθε παράβαση; 
Γιατί στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή υπήρξε ένα πρόβληµα. Να χωρίσουµε τα µαγαζιά της δυτικής 
πόλης, να είναι εκτός, να περιοριστεί στην ανατολική πόλη και ιδιαίτερα στη Βέργα. Και 
µάλιστα πάρα πολλοί συµµετέχοντες στη ∆ηµαρχιακή είπαν «αν κάποιος έχει ένα γάµο και 
παίζει µουσική µέχρι τις 3:30 τι θα γίνει;» Και πολλά µέλη της ∆ηµαρχιακής είχαµε πρόβληµα. 
Και µ’ αυτή τη λογική εµείς πιστεύουµε ότι ο ∆ήµος µπαίνει σε ένα δρόµο ο οποίος στη φάση 
και στη χρονική στιγµή δεν είναι πρέπον. ∆εν µπορείς µέσα στο θέρος να βάζεις τέτοιες 
κανονιστικές διατάξεις στους επαγγελµατίες όταν µάλιστα υπάρχει η νοµοθεσία η οποία είναι 
πολύ – πολύ ποιο αυστηρή. Και πιστεύω ότι η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή θα γίνει ένα µικροπολιτικό 
όργανο το οποίο θα εξετάζει κατά περίπτωση.  

Εγώ σαν µέλος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής αρνούµαι να έχω αυτόν τον χαρακτήρα, να 
εξετάζω δηλαδή την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Σκεφτείτε δηλαδή ότι η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή 
θα έχει να εξετάζει κάθε ∆ευτέρα που συνεδριάζει τις παραβάσεις των καταστηµάτων. Γιατί και 
πως; Γι’  αυτό εµείς σαν παράταξη θα το καταψηφίσουµε. 

 
Ευχαριστώ. Κε Κοσµόπουλε; 

 
Είπαµε και στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή ότι κανονιστικές διατάξεις έχουν 
νόηµα όταν µπορεί ο ∆ήµος να τις εφαρµόσει. Εάν ο ∆ήµος δεν µπορεί να 

τις εφαρµόσει τότε απαξιώνεται και ο ρόλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το οποίο πήρε την 
απόφαση αυτή και ο ∆ήµος βέβαια ευτελίζεται στη συνέχεια αφού είτε υπάρχει αυτή η διάταξη 
είτε δεν υπάρχει, πάλι δεν εφαρµόζεται. Μέχρι τώρα έχουν παρθεί πολλές κανονιστικές 
διατάξεις, καµία µα καµία στην πράξη και σε µεγάλο βαθµό δεν έχει εφαρµοσθεί. Άρα λοιπόν 
θεωρούσαµε από την αρχή ότι στο συγκεκριµένο θέµα δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει 
κανονιστική διάταξη. Πέραν των ακριβώς θεµάτων πιθανά που θα µπορούσε κανείς να φέρει 
για να ξανάρθει στη µνήµη που αφορούν µέχρι και το άρθρο 6 «∆ικαιοδοσία του ∆ήµου», από 
κει και ύστερα δεν απαιτείται άλλη κανονιστική διάταξη. Υπάρχει ένα σαφές νοµοθετικό 
πλαίσιο, υπάρχει η αστυνοµική διάταξη 3/96 και το προεδρικό διάταγµα 180/79 που θα 
µπορούσαν να ισχύσουν και όφειλαν να ισχύσουν όπως υπήρχαν µέχρι τώρα. ∆εν υπήρχε 
καµία µα καµία ανάγκη για άλλη παρέµβαση. Σ’  αυτό είµαστε κάθετοι.  

Έχουµε αναπτύξει όλο το σκεπτικό και όλες τις θέσεις µας για να µην κουράζω το Σώµα στη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Αποδεδείχθηκε εκεί, όλα απεδείχθησαν ότι τελικά για να τελεσιδικήσει 
µία απόφαση, µία παράβαση, θα παρέλθει ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα και τελικά αυτές οι 
αποφάσεις οι οποίες θα φτάσουν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή κάποια 
στιγµή, θα είναι το µήνα Σεπτέµβριο – Οκτώβριο ή µάλλον τον µήνα Οκτώβρη – Νοέµβρη και 
βάλε, άρα εκτός σεζόν. Γι’ αυτό και επιµέναµε ότι οι άδειες µουσικής, και σ’  αυτό έχουµε τη 
µεγάλη µας αντίρρηση, να δίνονται ετησίως και όχι κάθε τρία χρόνια. Έτσι η ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή θα έχει ένα µεγαλύτερο έλεγχο, θα βλέπει ήρθαν το Σεπτέµβριο ή τον Οκτώβριο ή 
τον Νοέµβριο 3 παραβάσεις, άρα σ’  αυτόν είµαι επιφυλακτικός την επόµενη χρονιά να δώσω 
άδεια µουσικής και αν του δώσω άδεια µουσικής δεν του δίνω για οράριο πέραν από την 1:00 
η ώρα. Υπάρχουν τρόποι να παρεµβαίνουµε, διαφορετικά δεν µπορούµε να το ελέγξουµε.  

Επειδή ο κ. ∆ήµαρχος στη ∆ηµαρχική είπε να διευκολύνουµε λίγο την γραφειοκρατία, ωραία, 
τροποποιούµαι την πρόταση αυτή και λέµε για τα καταστήµατα τα οποία είναι µέχρι 70 τ.µ. 
όπως ισχύει και για τα µη καπνίζοντες, να υπάρχει τριετής διάρκεια. Για τα καταστήµατα που 
είναι µεγαλύτερων τετραγωνικών αλλά έχουν άδεια µουσικής για εσωτερικό χώρο, ας είναι 
τριετίας. Για τα καταστήµατα όµως πάνω από 70 τ.µ. αλλά που διαθέτουν άδεια µουσικής για 
εξωτερικό χώρο να είναι ετήσιας διάρκειας η άδεια µουσικής.  

Αυτό το καταθέτουµε σαν πρόταση, από κει και ύστερα δεν πιστεύουµε ότι για τα υπόλοιπα 
απαιτείται κανονιστική διάταξη. Έτσι; Πίεση και βούληση χρειάζεται οµού µαζί µε την 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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αστυνοµία να ελέγξουµε την κατάσταση. Ο κ. Γιαννακούλας στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή σαν 
έµπειρος αστυνοµικός ανέφερε και τρόπους που µπορεί αυτό να γίνει µε τον καλλίτερο δυνατό 
τρόπο, µε µεγαλύτερη επάρκεια εάν θέλετε η αστυνόµευση αυτή. Τους επικροτούµε αυτούς 
τους τρόπους. 

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Μπάκας. 

 
Μια ερώτηση. Ανοίγω ένα µαγαζί, εµπρόθεσµα καταθέτω τον φάκελό µου. 
Στη διοίκηση δίνει τα περιθώρια ο νόµος µέσα σε 60 ηµέρες να χορηγήσει 

την άδεια. Μέχρι τότε µου έχουν ρίξει 3 – 4 – 5 – 10 µηνύσεις.  Τι γίνεται µ’  αυτές τις 
µηνύσεις και τι µπορεί να γίνει την ώρα και τη στιγµή που εγώ εµπρόθεσµα έχω καταθέσει τον 
φάκελο και µου δίνεται η άδεια την 59 ηµέρα; ∆εν σου λέω την 60η, την 59η ηµέρα. Τι γίνεται 
µ’  αυτές τις µηνύσεις και αν σε τελική ανάλυση πρέπει αυτές οι µηνύσεις να συµπεριληφθούν, 
δηλαδή να επιβληθούν αυτές οι διοικητικές κυρώσεις. 

 
Απ’  ότι κατάλαβα εννοείται την άδεια λειτουργίας του καταστήµατος. 

 
Όχι, για άδεια µουσικής κτλ. 
 

Νοµίζω ότι ήµουνα σαφής. 
 
Ναι, ξαναπέστω πάλι. 
 

Ότι ένα κατάστηµα ξεκινάει να λειτουργήσει εκείνη τι στιγµή, µάλλον ξεκινάει να 
φτιαχτεί εκείνη τη στιγµή και ταυτόχρονα καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας έχει το δικαίωµα να καταθέσει ταυτόχρονα και τα 
δικαιολογητικά για την άδεια µουσικής.  

∆εν επιτρέπεται κανένα κατάστηµα να λειτουργήσει χωρίς την απαιτούµενη από τον 
προηγούµενο νόµο άδεια. Λειτουργίας. Γιατί για να βγει άδεια µουσικής πρέπει να υπάρχει και 
άδεια λειτουργίας. Που σηµαίνει τι; Ότι όταν καταθέσει ταυτόχρονα τα χαρτιά για άδεια 
λειτουργίας καταστήµατος, δεν πρέπει να θέσει σε λειτουργία το κατάστηµα µέχρι να εκδοθεί η 
άδεια. Αυτό είναι άνευ αδείας και είναι εντός 15 ηµερών σφράγιση.  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Για την άδεια λειτουργίας απάντησα και είπα, ότι εγώ µπορεί να µην το γνωρίζω, να 
µου πουν σε ποιο νοµοθετικό πλαίσιο ορίζεται ότι µπορούν να λειτουργούνε χωρίς 

άδεια και να µην λαµβάνεται υπόψη. 
  
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Της µουσικής, της µουσικής. ∆ηλαδή δεν αναφέρεται σε. . . 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Τεκµαίρεται η νοµιµότητα σύµφωνα µε την 10551. Υπάρχει νόµος που το καθορίζει. 
Νοµίζω ότι ήµουνα ξεκάθαρος. Η αίτηση µαζί µε την προέγκριση για την άδεια 

µουσικής. Όποιος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήµατος επιθυµεί να πάρει µουσική, 
δεν αναφέρεται σε κανένα νοµοθέτηµα που έχουµε για τη λειτουργία της υπηρεσίας µας, ότι η 
άδεια µουσικής µπορεί να την κάνει την αίτηση χωρίς να την έχει πάρει πριν και να 
νοµιµοποιείται µέχρι να εκδοθεί. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΦΕΙ∆ΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΦΕΙ∆ΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΦΕΙ∆ΑΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΦΕΙ∆ΑΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΦΕΙ∆ΑΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΦΕΙ∆ΑΣ: 
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Η κανονιστική διάταξη η οποία δεν λαµβάνεται τώρα, µπορεί να κάνει το εξής απλό. 
Αυτό το οποίο ελέγχει ο νόµος όσον αφορά τις άδειες µουσικής που ανανεώνονται, 

να ισχύει και για τις άδειες µουσικής εξ αρχής. Όπως είχε κάνει κι αυτό που δεν τόλεγε ο νόµος 
τότε και είχε βγάλει την 383/2002. 

 
Το 2002 και το 2007 βγήκε. . .  
 
Και γιατί να µην το κάνει και τώρα; 
 
. . .η οποία ξεκαθάριζε και εγώ ρώτησα και το εξής και κανείς δεν µπόρεσε να µου 
απαντήσει. Αν µου πείτε σε ποιο νοµοθετικό πλαίσιο ορίζεται γιατί στο άρθρο 8 

αναφέρουµε όλες τις νοµοθεσίες, πάει άρθρο – άρθρο η κανονιστική. Αν µου πείτε σε ποιο 
νόµο ορίζεται αυτό για να το περάσω και να έχει νοµική ισχύ, πολύ ευχαρίστως να το κάνουµε. 
Είπαµε ότι η κανονιστική είναι ένα κείµενο το οποίο συζητείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
οποιαδήποτε πρόταση που έχει νοµική ισχύ µπορεί να εφαρµοσθεί. 

 
Αυτή που σας λέω. 
 
Βάση ποιανού νόµου  όµως ορίζεται αυτό; 
 
Σ’  αυτό το οποίο λέτε. . . Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχετε µπροστά σας. . . 
 
Η 10551 ξεκαθαρίζει και µιλάει µόνο για ανανέωση. 
 
Η 383. 
 
Η 383 σε ποιο νόµο στηρίζεται; 
 
Ήταν λάθος λοιπόν η 383; 
 
∆εν θα χαρακτήριζα ότι ήταν λάθος. 
 
Άρα λοιπόν. . . 

 
Μην κάνετε διάλογο. 
 

Εγώ θέλω το νόµο και επειδή το αναφέρατε σας µιλάω και εγώ ευθέως σε ποιο νόµο 
αναφέρθηκε. 
 
Αυτόν που έχετε για την άδεια που . . .(δεν ακούγεται τι λέει). . . η ανανέωση. 

 
Έγιναν οι τοποθετήσεις, οι ερωτήσεις. . . 
 

Αυτόν που σας ανανεώνει. Μισό λεπτάκι κε Πρόεδρε. Σ’  αυτόν που σας ανανεώνει 
σ’  αυτόν θα βάλετε και θα προσαρµόσετε και αυτό το οποίο έρχεται καινούργιος, 

για πρώτη φορά. Έχει άδεια λειτουργίας, όχι αυτό που λέει ο Γιάννης, έχει άδεια λειτουργίας 6 
µήνες και δεν χρειαζόνταν άδεια µουσικής και την κάνει τώρα. Του δίνει ο νόµος το περιθώριο 
του υπαλλήλου να κάνει 60 ηµέρες και σας λέω σ’  αυτές τις 60 ηµέρες αυτός ο χριστιανός 
γιατί να µην το πάρει; Τον έχουν γράψει 4 φορές. 
Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. 

 
Σας έχει απαντήσει ο άνθρωπος. 

ΡΑΛΛΗΣ: 
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Και το δεύτερο που µε ενδιαφέρει είναι το εξής. Αυτό που λέτε εσείς ότι του 
αφαιρείται την  άδεια µουσικής στην προκειµένη περίπτωση που δεν έχει, τι θα του 

αφαιρέσετε; ∆εν έχει βγάλει άδεια µουσικής, δεν του έχετε δώσει, τι θα του αφαιρέσετε σε 3 
µέρες µετά από τις 3 παραβάσεις; Την άδεια που δεν έχει; 

 
Κε Φειδά ορίστε. 
 

Με όλο το σεβασµό, προσπαθούµε να ξεφύγουµε από τα γράµµατα όπως τα ορίζει ο 
νόµος γιατί είναι σαφείς. Λοιπόν όσον αφορά την αστυνοµική διάταξη µε τις. . .  

 
ΦΩΝΕΣ 

 
Ησυχία, ησυχία. ∆εν αφήνετε να ολοκληρώσει. 
 

. . . όταν βεβαιωθεί παράβαση. 
 
Ησυχία. Κε Φειδά ορίστε. 
 

. . . όταν ο νόµος προβλέπει, το προεδρικό διάταγµα και η αστυνοµική διάταξη είναι 
δύο ισχύουσες νοµοθεσίες που συµβαδίζουν ταυτόχρονα, η µία έχει να κάνει µε την 

αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και η άλλη έχει να κάνει µε την αφαίρεση της άδειας 
µουσικής γιατί σε ένα κατάστηµα όταν έχει και τις δύο αυτές άδειες, προβλέπονται κυρώσεις 
και από τους δύο νόµους. Το προεδρικό διάταγµα είναι υποχρεωτικής εφαρµογής, η 
αστυνοµική διάταξη είναι δυνητικής εφαρµογής ότι ορίζει για το ∆ήµο. Νοµίζω ότι εδώ είµαστε 
σαφείς. Οπότε η αστυνοµική είναι δυνητικής εφαρµογής και το όριο και το ύψος των ποινών 
το καθαρίζει το οικείο Συµβούλιο. Γι’  αυτό και έχει περαστεί. Οι δυνητικές κυρώσεις που 
αναφέρονται στην αστυνοµική διάταξη. . . 

 
Τι θα κάνει όταν του έχουν κάνει 3 µηνύσεις; 

 
Ευχαριστώ. Κε ∆ήµαρχε έχετε το λόγο. 
 
Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι θα είµαι σύντοµος αλλά θέλω να πω µερικές 
αλήθειες. Το πρόβληµα είναι αυτό που ακούσατε πριν από λίγο. Αυτό είναι το 

πρόβληµα. Σ’  αυτό το κράτος το ταλαίπωρο έχουµε µία νοµοθεσία για το συγκεκριµένο θέµα 
η οποία ξεκινάει από το 1940. Νόµοι αντιφατικοί, προεδρικά διατάγµατα, νοµολογίες, 
αστυνοµικές διατάξεις που ούτε οι ασχολούµενοι µε τα νοµικά δεν µπορούν να βγάλουν πολλές 
φορές άκρη. Για να µην σας πω ότι όλοι βρίσκουν το δίκιο τους σ’  αυτή την ιστορία.  

Στο ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο 2 ή 3 φορές εάν δεν µε απατάει η µνήµη µου, έχετε κατηγορήσει 
την πλειοψηφία για το πρόβληµα που καµιά φορά δηµιουργείται και χαίροµαι για το γεγονός 
ότι η συζήτηση που έχει γίνει µέχρι τώρα έχει συµβάλει να  πηγαίνουµε καλά αυτή τη χρονιά. 
Η ∆ηµοτική αρχή λοιπόν προσπαθεί, την έχετε εγκαλέσει κατ’  επανάληψη. Ξέρετε ότι 
υπάρχουν εκατοντάδες υπογραφές από πολίτες της περιοχής της Βέργας να κάνει ότι µπορεί 
στα πλαίσια των νόµων. Ποιοι έχουν ευθύνη σε όλη αυτή την ιστορία; Ακούστε. Έχει ευθύνη η 
ΕΛ.ΑΣ., η Λιµενική Αστυνοµία, τα ∆ικαστήρια, η ∆ιεύθυνση Υγείας, οι δικές µας υπηρεσίες. 
Ένας χαµός. Με ένα πλαίσιο νοµικό µε το οποίο δεν βγάζεις άκρη.  

Εάν θεωρείτε επαρκές αυτό το πλαίσιο, τότε γιατί µας εγκαλούσατε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο; 
Γιατί έχοµε φωνές συµπαράστασης προς πολίτες οι οποίοι θεωρούν το ∆ήµο υπεύθυνο διότι ο 
δώσας είναι ο ∆ήµος, ο ∆ήµος δίνει την άδεια µουσικής. Τι δυνατότητες έχει ο ∆ήµος λοιπόν να 

ΡΑΛΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΦΕΙ∆ΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΦΕΙ∆ΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΦΕΙ∆ΑΣ: 

ΡΑΛΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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ελέγξει µία κατάστασης; Ε, αυτές τις δυνατότητες να τις εξαντλήσει. Για να ξεκαθαρίσω από 
την αρχή επειδή το συγκεκριµένο θέµα γίνεται θέµα µικροπολιτικής. Ο ένας, ο άλλος, ο τρίτος.  

Εµείς είµαστε υπέρ των επαγγελµατιών και υπέρ των µαγαζιών και δεν θέλοµε να φύγουν από 
το ∆ήµο µας και να πάνε στον διπλανό ∆ήµο. Θέλουµε όµως να νοικοκυρευτεί µια κατάσταση. 
Ακόµα και σ’  αυτά τα οποία ορίζει το νοµικό πλαίσιο να υπάρξει και µία ανοχή γιατί ξέροµε ότι 
πρέπει να γίνει ένας γάµος, πρέπει να γίνει µία εκδήλωση. Αλλά βρε αδελφέ από κάποιο σηµείο 
και µετά αναφερόµαστε πάντα σε 3 – 4 επαγγελµατίες, πρέπει µία περιοχή να ησυχάσει, οι 
ένοικοι των ξενοδοχείων να κοιµηθούν και των ενοικιαζόµενων δωµατίων. Ο τουρισµός εδώ 
δεν είναι µόνο από συγκεκριµένες ηλικιακές οµάδες. Να βρούµε λοιπόν έναν τρόπο 
συνεννόησης. Αυτός ο τρόπος είναι αυτή η κανονιστική απόφαση η οποία πέρασε από του 
λαναριού τα πάθη. Τι ενοχλούσε, βγήκε. Είναι µία κανονιστική απόφαση που την είδε η ΕΛ.ΑΣ., 
η Ελληνική Αστυνοµία, την είδε η ∆ιεύθυνση Υγείας της Νοµαρχίας, η δική µας υπηρεσία, η 
νοµική υπηρεσία του ∆ήµου. Προσθέτει κάποια πράγµατα. Πόσα; Όσα µπορεί ο ∆ήµος. ∆εν 
µπορεί ο ∆ήµος να κάνει κάτι άλλο όταν ο ελεγκτικός µηχανισµός είναι η ΕΛ.ΑΣ. και η 
∆ιεύθυνση Υγείας. Αλλά δεν µπορεί ο ∆ήµος να λύσει τα προβλήµατα του κράτους.  

Ποια είναι τα καινούργια που φέρνει αυτή η κανονιστική απόφαση; Μια προσπάθεια να δούµε 
τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Υπάρχουν και άλλα είµαι βέβαιος. Πάρα πολλοί δικηγόροι µπορούν 
να κατεβάσουν σελίδες ολόκληρες αυτής της νοµοθεσίας. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι 
να µην φέρνοµε τον επαγγελµατία κάθε χρόνο στο ∆ήµο και τον ταλαιπωρούµε, να έρχεται 
κάθε τρία χρόνια. Και αν και εφόσον υπάρχει ένα πρόβληµα στο δηµοκρατικό διακοµµατικό 
σώµα που λέγεται ∆ηµαρχιακή Επιτροπή να το δούµε εάν κάποιος δεν πρέπει να πάρει τριετία. 
Όλοι αυτοί οι µικροεπαγγελµατίες, ουζερί, που έχουν µια κιθαρίτσα, οτιδήποτε, τρία χρόνια. Να 
µην στήνεται εδώ πέρα στην ουρά κάθε χρόνο. Αυτό είναι το ένα. 

Ποιο είναι το δεύτερο. Στο δηµοκρατικό όργανο, το θεσµοθετηµένο, το διακοµµατικό, τη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή, είναι δυνατό αν κάποιος υπερβαίνει τα εσχαµένα που θα είναι εδώ, θα 
µας πει, θα µας εξηγήσει, δυνητικό είναι, η αφαίρεση της άδειας µουσικής. Αυτό αγαπητοί 
συνάδελφοι είναι όλο και όλο. Βοηθάει σε κάποιες καταστάσεις.  

Μακάρι ο ∆ήµος να είχε στα χέρια του τον ελεγκτικό µηχανισµό διότι πράγµατι ο ∆ήµος δίνει 
την άδεια µουσικής και πράγµατι οι πολίτες, έχουµε εκατοντάδες υπογραφές, εδώ είναι ο 
πρόεδρος της Βέργας, στρέφονται κατά του ∆ήµου «τι κάνει ο ∆ήµος που δίνει την άδεια, γιατί 
δεν την παίρνει;» ∆ιότι πολλοί πολίτες είναι ανυποψίαστοι ότι ζούµε σε ένα κράτος που µπορεί 
να τρενάρει καταστάσεις, εδώ ένα περίπτερο δεν µπορούµε να µετακινήσουµε µε τις 
προσφυγές επί των προσφυγών.  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτή η ∆ηµοτική αρχή και αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γιατί η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή είναι ένα δηµοκρατικό σώµα στο οποίο µετέχουµε όλοι, ποτέ δεν έχει 
δείξει συµπεριφορά απέναντι σε επαγγελµατίες αρνητική. Πάντοτε προσπαθούσαµε και 
προσπαθούµε να διευκολύνουµε και να βοηθήσουµε. Και αυτή η κανονιστική απόφαση και η 
επόµενη διότι έχοµε προβλήµατα και κυκλοφοριακής φύσεως, πρέπει να ανέβουν τα 
ασθενοφόρα κάποιες ώρες, πρέπει να ανέβουν τα πυροσβεστικά να στηρίξουν έναν κόσµο, 
είναι προς την κατεύθυνση υποστήριξης του επαγγελµατικού κόσµου διότι τα θέλοµε τα 
νυκτερινά κέντρα, τα θέλοµε στο ∆ήµο µας τα µαγαζιά, να βοηθήσοµε και να διευκολύνοµε 
θέλοµε και αν δυο – τρεις δηµιουργούν το πρόβληµα, η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή αφού τους 
ακούσει, δεν παίρνει τελεσίδικες αποφάσεις, θα επιβάλει ενδεχοµένως, δύναται, µπορεί να 
επιβάλει κάποια ποινή. Όχι χρήµατα. Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσµος, αγορεύσεις επί αγορεύσεων, 
άρθρα επί άρθρων περί φοροµπηχτικής πολιτικής κλπ. Έξω όλα αυτά. Και τι δεν έχοµε κάνει 
για να στηρίξοµε τον επαγγελµατικό κόσµο. Και αυτή η κανονιστική απόφαση είναι προς αυτή 
την κατεύθυνση. Και µη νοµίζετε ότι ποτέ η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή θα λάβει απόφαση 
στέρησης της άδειας µουσικής για 3 ή για 5 µέρες χωρίς να καλοεξετάσει την κάθε περίπτωση 
και τις ειδικές συνθήκες. Περί αυτού αγαπητοί συνάδελφοι πρόκειται ακριβώς.  
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Επειδή είπαµε πολλά, είµαι βέβαιος ότι από δω και πέρα δεν θα έρθει ερώτηση από σας στη 
διαδικασία ελέγχου «τι γίνεται µε τα µαγαζιά, γιατί δεν επιβάλετε τον έλεγχο, γιατί δεν κάνετε 
εκείνα τα οποία πρέπει να κάνετε». ∆εν µπορούµε εµείς και αυτό πρέπει να το καταλάβουν 
όλοι. Έχοµε το θάρρος όµως ότι µπορούµε να το κάνουµε. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και 
την υπ΄ αριθµ. 227/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου, το αποτέλεσµα 
της σχετικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε την οποία ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας,  ΚΑΤΑ  τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ ενώ ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνει 
ο κ. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ., µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του (14 ΥΠΕΡ – 8 
ΚΑΤΑ – 1 ΛΕΥΚΟ), κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 
Ι. Εγκρίνει την τοπική κανονιστική διάταξη ¨Κανονισµός χρήσης και λειτουργίας 

µουσικών οργάνων¨ για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπως την 
εισηγήθηκε η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 227/2009 απόφασή της 
και ο οποίος κανονισµός έχει ως εξής: 

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

     Άρθρο 1 

Για τη λειτουργία µουσικών οργάνων σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
απαιτείται άδεια που χορηγείται από το ∆ήµο. 

Καταστήµατα που δικαιούνται την απόκτηση άδειας χρήσης και λειτουργίας 
µουσικών οργάνων είναι τα καταστήµατα των άρθρων 37, 38, 39 και 40 της 
Α1β/8577/1983  (ΦΕΚ 526 Β΄) Υγειονοµικής ∆ιάταξης (καφενείο, καφετέρια, µπαρ, 
κυλικείο, εστιατόριο, ταβέρνα, ψητοπωλείο, σνακ µπαρ, ζαχαροπλαστείο, αναψυκτήριο κ.α.). 

∆εν υποχρεούνται στην απόκτηση της ως άνω άδειας τα κέντρα διασκέδασης του 
άρθρου 41 της Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης, διότι εµπεριέχεται εξ’ ορισµού στην 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. 

 

     Άρθρο 2 

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας χρήσης και λειτουργίας 
µουσικών οργάνων είναι: 

α) Κατάθεση των απαραίτητων από το νόµο δικαιολογητικών στο αρµόδιο γραφείο έκδοσης 
αδειών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
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β) Σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Υγείας. 

γ) Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 

     Άρθρο 3 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας χρήσης και λειτουργίας 
µουσικών οργάνων είναι τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση ενδιαφεροµένου, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, προς το ∆ήµο.  

2. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήµατος. 

3. Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων. 

4. Ενηµερότητα οφειλών από το Ταµείο του ∆ήµου Καλαµάτας. 

5. Παράβολο σύµφωνα µε τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

6. Σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης Υγείας. 

 

      Άρθρο 4 

Οι νεοεκδιδόµενες άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικών οργάνων και όσες πρόκειται 
να ανανεωθούν από τις ήδη χορηγηθείσες άδειες θα ισχύουν για τρία (3) έτη, εκτός εάν η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας, σε µεµονωµένες περιπτώσεις, 
κρίνει διαφορετικά. 

 

       Άρθρο 5  

Σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ.10551/2007 (Φ.Ε.Κ. 246 Β΄) Κ.Υ.Α. , “Απλούστευση 
διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος καθώς και καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων 
πλοίων”, άρθρο 5 , “Άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων ”,παρ. 2, αναφέρεται ότι, «Για την 
ανανέωση της άδειας της παρ. 1 υποβάλλεται αίτηση στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα 
τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη λήξη της. Μέχρι την έκδοση ή µη της πράξης ανανέωσης 
τεκµαίρεται ότι η χρήση µουσικών οργάνων είναι νόµιµη». Βεβαιωµένη παράβαση από τα 
αρµόδια ελεγκτικά όργανα που να αφορά λειτουργία µουσικών οργάνων άνευ αδείας κατά την 
διαδικασία ανανέωσης (από τη λήξη της άδειας µέχρι της ανανέωσης αυτής) σύµφωνα µε την 
ανωτέρω Κ.Υ.Α. δεν λαµβάνεται υπόψη, παρ’ όλα αυτά βεβαιωµένη παράβαση από τις 
ελεγκτικές αρχές που αφορά την τροποποίηση της  άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων ( 
ωράριο ,ηχορύπανση κ.λ.π.), αφού τεκµαίρεται σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. ότι η χρήση µουσικών 
οργάνων είναι νόµιµη µέχρι την έκδοση ή µη της πράξης ανανέωσης, ακολουθείται η 
εφαρµογή των νόµιµων διοικητικών κυρώσεων που ορίζει η νοµοθεσία. 

∆ε νοείται ότι τα καταστήµατα που δικαιούνται την απόκτηση άδειας χρήσης και 
λειτουργίας µουσικών οργάνων να λειτουργούν χωρίς την απαιτούµενη από το νόµο άδεια. Σε 
περίπτωση βεβαίωσης παράβασης από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα θα ακολουθείται η 
εφαρµογή των διοικητικών κυρώσεων που ορίζει η νοµοθεσία (Π.∆. 180/1979).    

     

      Άρθρο 6  

Τα χρονικά όρια λειτουργίας µουσικών οργάνων όπως καθορίζονται από τις υπ’ αρίθµ. 
193/1995 & 351/1995 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας έχουν ως εξής: 

Για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι τις  2:00 π.µ. 
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Για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι τη  1:00 π.µ. 

Το ανωτέρω ωράριο λειτουργίας µουσικών οργάνων µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε 
την Αστυνοµική ∆ιάταξη 3/1996 άρθρο 3, παρ. 3, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου 
εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 της Α5/3010/1985 Υγειονοµικής 
∆ιάταξης, ως εξής: 

Για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι τις 3:00 π.µ. 

Για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι τις 2:00 π.µ. 

    

      Άρθρο 7 

Οι κατά τα ανωτέρω χορηγούµενες άδειες ισχύουν υπό τον όρο της τήρησης των όρων και 
προϋποθέσεων που αναγράφονται στο έντυπο της άδειας χρήσης και λειτουργίας µουσικών 
οργάνων, όπως αυτές τίθενται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υγείας. 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας δύναται να επιβάλλει τις ακόλουθες 
διοικητικές κυρώσεις: 

 
Με διαπίστωση µίας (1) παράβασης των όρων και προϋποθέσεων της χορηγηθείσας άδειας 

µουσικής, αφαιρείται προσωρινά η άδεια µουσικής για χρονικό διάστηµα τριών (3)  ηµερών.  
Σε περίπτωση υποτροπής, εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή 

της πρώτης διαπιστωθείσας παράβασης, αφαιρείται προσωρινά η άδεια µουσικής για χρονικό 
διάστηµα έξι (6) ηµερών. 

 
Σε περίπτωση υποτροπής, εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή 

της δεύτερης διαπιστωθείσας παράβασης, αφαιρείται οριστικά η άδεια χρήσης και λειτουργίας 
µουσικής. 

Οι επιβαλλόµενες ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τις λοιπές  
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.∆. 180/1979 και της 
Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/1996 όπως κάθε φορά ισχύουν.  

 

      Άρθρο 8 

Η παρούσα τοπική κανονιστική διάταξη εκδίδεται σε εφαρµογή των κάτωθι διατάξεων που 
καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας χρήσης και λειτουργίας 
µουσικών οργάνων.  

1. Των άρθρων 75, 76, 80 και 285 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄), “ Κύρωση Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων”. 

2. Της υπ’ αριθ. 51/2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 

3. Της υπ’ αριθ. 10551/2007 (ΦΕΚ 246 Β΄) ΚΥΑ, “Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος καθώς και 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων”. 

4. Της υπ’ αριθ. 26/2007 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 

5. Της υπ’ αριθ. Α1β/8577/1973 (ΦΕΚ 526 Β΄) Υγειονοµικής ∆ιάταξης, “Περί υγειονοµικού 
ελέγχου και αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και 
λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστηµάτων τροφίµων ή/και ποτών”.  
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6. Της υπ’ αριθ. Α5/3010/1985  (ΦΕΚ 593 Β΄) Υγειονοµικής ∆ιάταξης, “Μέτρα προστασίας 
της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων ∆ιασκέδασης και λοιπών 
καταστηµάτων”. 

7. Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄) “Περί προστασίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας”. 

8. Της υπ’ αριθ. 3/1996  (ΦΕΚ 15 Β΄) Αστυνοµικής ∆ιάταξης, “Μέτρα για την τήρηση της 
κοινής ησυχίας”. 

9. Του Π.∆. 180/1979 (ΦΕΚ 46 Α΄) “Περί  των όρων λειτουργίας καταστηµάτων  
πωλήσεως οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως”. 

10. Τις υπ’ αρίθµ. 193/1995 & 351/1995 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 

 

 
ΙΙ. Καταργεί την υπ’ αριθ. 383/2002 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Καλαµάτας. 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 
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 20. Ράλλης Γεώργιος  

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 21 Ιουλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


