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Προς 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

                                                   ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ 

 

ΘΕΜΑ:  «Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων» 
           Έχοντας υπόψη :    

1.Την υπ΄ αριθ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ-593/Β΄/2-1-1985) Υγειονομική Διάταξη, 
«Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων 
διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.Τις διατάξεις τους άρθρου 3 παράγραφος 1 και 3 της υπ΄ αριθ. 3/1995 
Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ.1023/2//37-ια/1996 απόφαση 
του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (ΦΕΚ-15/Β΄/12-1-1996), «Μέτρα  για την τήρηση της 
κοινής ησυχίας», όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ-114/Α΄/8-6-2006), «Κύρωση 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

4.Την υπ΄ αριθ.. 348/2006 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων,
 5.Τις διατάξεις του άρθρου 83  παράγραφος 1β του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87/Α΄/7-6-
2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

6.Τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 35 παράγραφος 2 του  Νόμου 4442/2016 
(ΦΕΚ.-230/Α΄/7-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

7.Τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄ αριθ. οικ.16228/17-5-2017 (ΦΕΚ-1723/Β΄/18-
5-2017) Κ.Υ.Α. «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών 
γνωστοποίησης λειτουργίας κατ/των Υγειονομικού Ενδιαφέροντος θεάτρων και 
κινηματογράφων». 

8.Τις διατάξεις του άρθρου 14 (κατηγορία IV) παρ A.4 της υπ΄ αριθ.. Υ1γ/Γ.Π./ 
οικ.47829/21-6-2017 (ΦΕΚ-2161/Β’/23-6-2017) Υγειονομική Διάταξη, «Υγειονομικοί όροι 
και προϋποθέσεις λειτουργίας Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».    

9.Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ-133/Α΄/19-7-2018) 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπ. Αυτ/σης  -Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- 

 Ενίσχυση της συμμετοχής-Βελτίωση  της Οικονομικής και Αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) κλπ.». 
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         10.Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.-
134/Α΄/9-8-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».    

         11.Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4804/21 (ΦΕΚ-90/Α΄/5-6-2021) περί «εκλογής 
Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις». 

         12.Την  υπ΄αριθ. 32916/18-8-2022 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  της  κ.  ΜΠΗΛΙΩΝΑ  
ΓΕΩΡΓΙΑΣ  του ΧΡΗΣΤΟΥ  για  παράταση ωραρίου χρήσης  μουσικής ή  μουσικών οργάνων « ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  Ή ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΜΙΚΡΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ  Α-ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑ  80   DB »  στον 

εσωτερικό χώρο του καταστήματος μέχρι την 03.00 πρωινή ώρα,  με KΑΔ. 56.30: 

Δραστηριότητες παροχής ποτών--Περιγραφή Δραστηριότητας: Υπηρεσίες που παρέχονται από 
καφενείο, υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία με παροχή σερβιρίσματος, εμπόριο 
ειδών παντοπωλείου και τσιγάρων, που  βρίσκεται   στην  Δημοτική Κοινότητα  ΒΑΡΔΑΤΩΝ  της 
Περιφερειακής Ενότητας Γοργοποτάμου του Δήμου Λαμιέων. 
         13.Την υπ΄αριθ.  808/31-12-1998  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος. 
         14.Την υπ΄αριθ. 1018369 (ver. 0) 11-8-2017 Νέα  Γνωστοποίηση Καταστήματος 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, λόγω     χρήσης     Μουσικής  ή Μουσικών Οργάνων.  

        15.Την υπ΄ αριθ. 32915/18-8-2022 Βεβαίωση περί μη οφειλών από τον Δήμο 
Λαμιέων. 

        16.Την υπ΄  αριθ  45394/6-11-2021 (ΑΔΑ: 642ΠΩΛΚ-9Μ0) Απόφαση Δημάρχου. 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε 

Να εξετασθεί η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της κ.  ΜΠΗΛΙΩΝΑ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ του  
ΧΡΗΣΤΟΥ, για άδεια παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων  
«ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΙΚΡΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ Α-ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑ 80 DB», στον 
εσωτερικό χώρο του καταστήματος μέχρι την 03.00 πρωινή ώρα και σε εναρμόνιση με 
τα ισχύοντα μέτρα προστασίας έναντι της πανδημίας COVID-19, που αφορούν τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τους παρακάτω όρους : 

1. Η μουσική ή τα μουσικά όργανα θα είναι τοποθετημένα στο βάθος του 
καταστήματος και θα λειτουργούν σε χαμηλή ένταση, ώστε να μη διαταράσσεται η 
ησυχία των περιοίκων.  

2. Θα λειτουργεί με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα καθώς και με κατάλληλο 
(αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας, ώστε να μη δημιουργείται 
ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.  

3. Δεν θα έχει ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής, 
έξω από το κατάστημα.  

4. Γενικά η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα, δεν θα ξεπερνά σε καμία 
περίπτωση τα 80DB και έξω από το κατάστημα δεν θα υπάρχει μεγάφωνο. 

5. Η παρούσα παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, θα ισχύει  
για ένα (1) έτος από την χορήγησή της. 

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.   

Η Προϊσταμένη 
Τμήματος 

Ο Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης 

Ο Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος 

                                                                   Α/Α 

Δήμητρα Παπιώτη 
Διοικητικός-ΔΕ/Α΄ 

        Παναγιώτα Σκουφίτσα 
     Γεωπόνος-ΠΕ/Α΄ 

Δημήτριος Κυρίτσης 
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