
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
Από το Πρακτικό της 1

ης
 /2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

Δήμου Τεμπών.   

ΘΕΜΑ«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών 

οργάνων για το έτος 2022 στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Τεμπών» 

Στο Μακρυχώρι και στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» του Δήμου, σήμερα 
την 25

η
 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13¨00 μ.μ. συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών δια 

ζώσης & με τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του, μετά από την αριθμ. πρωτ. 437/21-01-2022, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 

Ντόντου Γεωργίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και δόθηκε στους 

Δημοτικούς συμβούλους, μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, (ΦΕΚ 

Α’ 133/19.07.2018) και ισχύει,  με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης. 

Επί 7 μελών παραβρέθηκαν 5, ήτοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      

1. Ντόντος Γεώργιος  Πρόεδρος 

2. Γκανάτσιος Ζήσης 

3. Μητσογιάννης Νικόλαος 

4. Σίμος Βασίλειος 

5. Κοντογιάννης  Ιωάννης 

 
         ΑΠΟΝΤΕΣ:   

 

1. Καραναστάσης Αθανάσιος  

2. Διψάνας Αχιλλέας  

 

Στην συνεδρίαση ορίσθηκε γραμματέας η υπάλληλος του Δήμου κ. Χατζή Γεωργία για 

την τήρηση των πρακτικών  

 
Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης εισάγοντας το( 3
ο
 ) θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση 

ΘΈΜΑ: «Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων 
για το έτος 2022 στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Τεμπών» 

Έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής: 

        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, του Νόμου 3852/2010 για: 

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του 

σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και 
δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε (20) 

ημέρες από την συνδρομή των προϋποθέσεων. 

Τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. 
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Επίσης έθεσε υπόψη  των μελών της ΕΠΖ  την με 20-01-202 εισήγηση  του 

Προϊσταμένου του τμήματος Αγροτικής-Αστικού περιαστικού πρασίνου κο. Μπεχταβέ Σπύρο 
που έχει ως εξής: 

«Σύμφωνα με την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι 

αρμόδια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και 
στοιχεία. 

Σύμφωνα με τον Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230/07.12.2016 τεύχος Α'): Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 

άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις." και συγκεκριμένα το άρθρο 29 
(Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων)   : 

1. 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. 

2. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, 

υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 τη δήλωση χρήσης. 
3. Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της 

παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων 
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης. 

4. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν 

θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο 
δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε της άδειας της προηγούμενης 

παραγράφου. 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 καταργείται η χορήγηση άδειας µουσικής ή χρήσης 

µουσικών οργάνων από τον κατά τόπο αρµόδιο Δήµο και µε την παράγραφο 2 ορίζεται ότι ο 
ενδιαφερόµενος που προτίθεται να κάνει χρήση µουσικής ή µουσικών οργάνων οφείλει να 

συµπεριλάβει τη χρήση στη γνωστοποίηση του προηγούµενου άρθρου. Με τον τρόπο αυτό 

καταργείται η εκ των προτέρων άδεια που χορηγούσε ο Δήµος σχετικά µε την άδεια µουσικής, 
ωστόσο, ο κάθε ενδιαφερόµενος αφού γνωστοποιήσει τη χρήση µουσικής οφείλει σε κάθε 

περίπτωση να τηρεί τους όρους χρήσης µουσικής που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία 

(ένταση µουσικής, ωράριο µουσικής κ.λπ.). Το κρίσιµο στην περίπτωση της χρήσης µουσικής 

δεν είναι άλλο από τη συµµόρφωση των καταστηµάτων ως προς την ορθή χρήση της µουσικής. 
Η ύπαρξη της άδειας, όπως προέκυψε, δεν είναι αυτή που τελικώς αποτρέπει την παράβαση των 

κανόνων χρήσης µουσικής αλλά ο ορθός έλεγχος της εφαρµογής τους. (Αιτιολογική έκθεση 

Ν.4442/16) 
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο θα διαθέτει 

και θα διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, που θα 

συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση 
θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν 

μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α-ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν 

προβλήματα στα σημεία προστασίας. (άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.Δ.Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 

(ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β') 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 9/5951/24-02-2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, της Γενικής Δ/νσης Εφαρμογής Κανονισμών,  

Υποδομών και Ελέγχου, της Δ/νσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών  
Παρκών  με θέμα εφαρμογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) - Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση 

πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και 
Κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου 
προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής 

Διάταξης και  εξακολουθεί να χορηγείται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 

4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την 

προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης (για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει 
γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.  
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Περαιτέρω πληροφορίες θα µπορεί να αναζητά ο Δήµος από την αίτηση της γνωστοποίησης. 

(Αιτιολογική έκθεση Ν.4442/16) 
Σύμφωνα με την αριθμ.148/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Παράταση ωραρίου 

λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος», με την οποία 

παρατείνονται μέχρι τις 1:00 ώρα για τις μέρες Κυριακή έως Πέμπτη, μέχρι τις 1:30 ώρα για τις 

μέρες Παρασκευή έως Σάββατο, κατά την παραμονή Εθνικών εορτών και τοπικών μέχρι τις 
3:00 για τους κλειστούς χώρους και μέχρι2:00 για τους ανοικτούς χώρους  (αστυνομική 

διάταξη 3/1996) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και :  

 την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06  

 το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010  

 το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης. 

 Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230/07.12.2016 τεύχος Α'): Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 

οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις." και συγκεκριμένα το άρθρο 29 

(Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων)   : 

 εγκύκλιο 9/5951/24-02-2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας, της Γενικής Δ/νσης Εφαρμογής Κανονισμών,  
Υποδομών και Ελέγχου, της Δ/νσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών  

Παρκών  με θέμα εφαρμογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) - Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση 

πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και 

Κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο 

 την υπ΄άριθμ. 148/2015 απόφαση ΔΣ Δήμου Τεμπών 

 

Σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά: 

 
Να εφαρμοστεί για το έτος 2022 η αριθμ.148/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  σχετικά με «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος» μέχρι τις 01:00π.μ. ώρα για τις μέρες Κυριακή έως 
Πέμπτη, μέχρι τις 01:30π.μ. ώρα για τις μέρες Παρασκευή έως Σάββατο, κατά την 

παραμονή Εθνικών εορτών και τοπικών μέχρι τις 03:00π.μ.  για τους κλειστούς χώρους 

και μέχρι 02:00π.μ. για τους ανοικτούς χώρους σύμφωνα με την  (αστυνομική διάταξη 

3/1996)  
Με την προϋπόθεση τα ΚΥΕ να έχουν την έδρα τους στις Τοπικές Κοινότητες 

του Δήμου Τεμπών και να διαθέτουν γνωστοποίηση χρήσης μουσικής ή άδεια 

μουσικής για το έτος 2021, και να υποβάλουν σχετικό αίτημα για το τρέχον έτος. 
 Η διάρκεια ισχύος της απόφασης παράτασης θα είναι έως τις 31/12/2022. 

Μακρυχώρι 20-01-2022-2021 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής ανάπτυξης-Αστικού  περιαστικού πρασίνου 
Μπετχαβές Σπύρος». 

 

Τα μέλη της Ε.Π.Ζ. αφού έλαβαν υπόψη τους  

 

 την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06  

 το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010  

 το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης. 

 Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230/07.12.2016 τεύχος Α'): Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 

οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις." και συγκεκριμένα το άρθρο 29 

(Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων) 

 εγκύκλιο 9/5951/24-02-2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της 

Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, της Γενικής Δ/νσης Εφαρμογής Κανονισμών,  
Υποδομών και Ελέγχου, της Δ/νσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και 

Επιχειρηματικών  Παρκών  με θέμα εφαρμογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) - 

Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο 
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 την υπ΄άριθμ. 148/2015 απόφαση ΔΣ Δήμου Τεμπών 

 την με ημερομηνία 20-01-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος 

Αγροτικής-Αστικού περιαστικού πρασίνου κο. Μπεχταβέ Σπύρο 

 
και μετά από διαλογική συζήτηση η ΕΠΖ  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να εφαρμοστεί για το έτος 2022 η με αριθμ.148/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

σχετικά με «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος» μέχρι τις 01:00π.μ. ώρα για τις μέρες Κυριακή έως Πέμπτη, μέχρι τις 

01:30π.μ. ώρα για τις μέρες Παρασκευή έως Σάββατο, κατά την παραμονή Εθνικών εορτών 

και τοπικών μέχρι τις 03:00π.μ.  για τους κλειστούς χώρους και μέχρι 02:00π.μ. για τους 
ανοικτούς χώρους σύμφωνα με την  (αστυνομική διάταξη 3/1996)  

Με την προϋπόθεση τα ΚΥΕ να έχουν την έδρα τους στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου 

Τεμπών και να διαθέτουν γνωστοποίηση χρήσης μουσικής ή άδεια μουσικής για το έτος 
2021, και να υποβάλουν σχετικό αίτημα για το τρέχον έτος. 

 Η διάρκεια ισχύος της απόφασης παράτασης θα είναι έως τις 31/12/2022. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 03/2022 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, και υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Μακρυχώρι  

Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Ντόντος  Γεώργιος  
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