
Ο ∆ήµος Κοµοτηνής λαµβάνοντας υπόψιν του  τις διατάξεις του  
αριθµ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ, µε τις οποίες  διαφοροποιήθηκε πλήρως το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη 
δυνατότητα µετάδοσης µουσικής από τα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
στην ίση µεταχείριση των ενδιαφερόµενων επιχειρηµατιών αλλά και στην διασφάλιση της κοινής ησυχίας, 
διαµόρφωσε και θέτει προς διαβούλευση την ακόλουθη Τοπική Κανονιστική Απόφαση

“ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ο ∆ήµος Κοµοτηνής λαµβάνοντας υπόψιν
1. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (περί της διαδικασίας  έκδοσης  κανονιστικών αποφάσεων και του 

περιεχοµένου αυτών) 
2. Το άρθρων   73 & 83 του Ν. 3852/2010 (περί 
3. Την αριθµ. Υ1γ/ΓΠ/οικ96967/2012 ΚΥΑ,

υγειονοµικών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών) 
4. Το Π∆ 180/79, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα (πε

καταστηµάτων πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης)
5. Την αριθµ. 3/1996 Αστυνοµική ∆ιάταξη, κατά το µέρος που αυτή εξακολουθεί να ισχύει (περί των 

µέτρων για την τήρηση της κοινής ησυχίας)
6. Την αριθµ. Α5/3010/1985 Υγειο

των µέτρων προστασίας της δηµόσιας υ
7. Την αριθµ. 1/13-1-2015 γνωµοδότηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ροδόπης (περί της επιβολής 

διοικητικών κυρώσεων σε βάρος ΚΥΕ)
8. Το Ν. 2121/1993 (Περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωµάτων και πολιτιστικών 

θεµάτων)   
9. Την αριθµ. 29/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοµοτηνής

Χρήσεως & Λειτουργίας Μουσικής)
10. Το Ν. 4442/7-12-2016 και ιδιαίτερα το κεφ. Ζ΄

Θεάτρων - Κινηµατογράφων)
11. Την αριθµ. 5951/9/24-2-2017 διευκρινιστική 

λειτουργίας ΚΥΕ-Θεάτρων 
12. Την αριθµ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ (Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών 

διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας 
Εκδίδει την παρούσα κανονιστική απόφαση

µετάδοσης µουσικής   και  που αποσκοπεί
ισότιµο, ενιαίο και οµοιόµορφο για 
δηµόσιας υγείας και της κοινής ησυχίας των διαβιούντων στη

 

1. Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που εκµεταλλεύεται 
του άρθρου 14 της Υ1γ/Γ.Π
γίνεται δηµόσια εκτέλεση µουσικής
ή ηλεκτροφώνων, οφείλει   να διαθέτει
Σε περίπτωση έλλειψης η λήξης της εν λόγω Αδείας,  οφείλει να γνωστοποιήσει την τυχόν πρόθεση 
µετάδοσης µουσικής,  υποβάλλοντας  «∆ήλωση Μεταβολής Λειτουργίας» της επιχείρησής του,  η 

 
Ο ∆ήµος Κοµοτηνής λαµβάνοντας υπόψιν του  τις διατάξεις του  Ν. 4442/

2017 ΚΥΑ, µε τις οποίες  διαφοροποιήθηκε πλήρως το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη 
δυνατότητα µετάδοσης µουσικής από τα υγειονοµικού ενδιαφέροντος καταστήµατα και αποσκοπώντας 
στην ίση µεταχείριση των ενδιαφερόµενων επιχειρηµατιών αλλά και στην διασφάλιση της κοινής ησυχίας, 
διαµόρφωσε και θέτει προς διαβούλευση την ακόλουθη Τοπική Κανονιστική Απόφαση

 
 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ-ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ 
Ο ∆ήµος Κοµοτηνής λαµβάνοντας υπόψιν: 

Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (περί της διαδικασίας  έκδοσης  κανονιστικών αποφάσεων και του 

Το άρθρων   73 & 83 του Ν. 3852/2010 (περί των αρµοδιοτήτων ΕΠΖ & ∆Σ) 
Την αριθµ. Υ1γ/ΓΠ/οικ96967/2012 ΚΥΑ, κατά το µέρος που αυτή εξακολουθεί να ισχύει (περί των 
υγειονοµικών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών) 
Το Π∆ 180/79, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα (περί των όρων λειτουργίας 
καταστηµάτων πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης)
Την αριθµ. 3/1996 Αστυνοµική ∆ιάταξη, κατά το µέρος που αυτή εξακολουθεί να ισχύει (περί των 
µέτρων για την τήρηση της κοινής ησυχίας) 
Την αριθµ. Α5/3010/1985 Υγειονοµική ∆ιάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα 

µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας από θορύβους µουσικής) 
2015 γνωµοδότηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ροδόπης (περί της επιβολής 

διοικητικών κυρώσεων σε βάρος ΚΥΕ) 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωµάτων και πολιτιστικών 

Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοµοτηνής 
Χρήσεως & Λειτουργίας Μουσικής) 

2016 και ιδιαίτερα το κεφ. Ζ΄ αυτού (Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας ΚΥΕ
Κινηµατογράφων) 

2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (Απλούστευση πλαισίου 
Θεάτρων – Κινηµατογράφων κατά τη µεταβατική περίοδο) 

2017 ΚΥΑ (Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών 
διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας ΚΥΕ-Θεάτρων – Κινηµατογράφων)

παρούσα κανονιστική απόφαση, που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης
αποσκοπεί: α) Στη ρύθµιση κάθε σχετικού ζητήµατος κατά τρόπο γενικό

 όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες και β)
δηµόσιας υγείας και της κοινής ησυχίας των διαβιούντων στη  περιφέρεια του ∆ήµου Κοµοτηνής

ΑΡΘΡΟ 2ο 

 ΕΝΝΟΙΕΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΟΙ 
Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που εκµεταλλεύεται ήδη κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέρ

Π./οικ.96967/2012 ή της αριθµ. 1107414/1491/2003 
γίνεται δηµόσια εκτέλεση µουσικής, µε χρήση µουσικών οργάνων, στερεοφωνικών µηχανηµάτων 

οφείλει   να διαθέτει «Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής» σε
Σε περίπτωση έλλειψης η λήξης της εν λόγω Αδείας,  οφείλει να γνωστοποιήσει την τυχόν πρόθεση 
µετάδοσης µουσικής,  υποβάλλοντας  «∆ήλωση Μεταβολής Λειτουργίας» της επιχείρησής του,  η 

Ν. 4442/7-12-2016  και   της 
2017 ΚΥΑ, µε τις οποίες  διαφοροποιήθηκε πλήρως το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη 

καταστήµατα και αποσκοπώντας 
στην ίση µεταχείριση των ενδιαφερόµενων επιχειρηµατιών αλλά και στην διασφάλιση της κοινής ησυχίας, 
διαµόρφωσε και θέτει προς διαβούλευση την ακόλουθη Τοπική Κανονιστική Απόφαση:  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (περί της διαδικασίας  έκδοσης  κανονιστικών αποφάσεων και του 

 
κατά το µέρος που αυτή εξακολουθεί να ισχύει (περί των 

υγειονοµικών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών)    
ρί των όρων λειτουργίας 

καταστηµάτων πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης) 
Την αριθµ. 3/1996 Αστυνοµική ∆ιάταξη, κατά το µέρος που αυτή εξακολουθεί να ισχύει (περί των 

νοµική ∆ιάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα (περί 

2015 γνωµοδότηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ροδόπης (περί της επιβολής 

πνευµατικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωµάτων και πολιτιστικών 

 (Κανονισµός Αδειών 

αυτού (Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας ΚΥΕ-

(Απλούστευση πλαισίου 
 

2017 ΚΥΑ (Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών 
) 

αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης- 
Στη ρύθµιση κάθε σχετικού ζητήµατος κατά τρόπο γενικό, 

και β) Στην προστασία της 
περιφέρεια του ∆ήµου Κοµοτηνής. 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος  
. 1107414/1491/2003 ΚΥΑ,  απ΄ το οποίο    

στερεοφωνικών µηχανηµάτων  
Λειτουργίας Μουσικής» σε ισχύ.  

Σε περίπτωση έλλειψης η λήξης της εν λόγω Αδείας,  οφείλει να γνωστοποιήσει την τυχόν πρόθεση 
µετάδοσης µουσικής,  υποβάλλοντας  «∆ήλωση Μεταβολής Λειτουργίας» της επιχείρησής του,  η 
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οποία θα ισχύει επ΄ αόριστον (άρθρα 29 & 38 του Ν. 4442/2016, Μέρος Β΄ της αριθµ. 5951/9/24-2-
2017 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, άρθρο 5 & 7 της αριθµ. 16228/18-5-2017). 

2. Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που πρόκειται να λειτουργήσει στο εξής νέο κατάστηµα 
υπαγόµενο στις ως άνω διατάξεις, οφείλει επίσης να γνωστοποιήσει την τυχόν πρόθεση 
µετάδοσης µουσικής, κατά την υποβολή της «∆ήλωσης  Γνωστοποίησης  Λειτουργίας» της 
επιχείρησής του, η οποία θα ισχύει  επ΄ αόριστον (άρθρα 29 & 38 του Ν. 4442/2016, Μέρος Β΄ της 
αριθµ. 5951/9/24-2-2017 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, άρθρα 5 & 7 της αριθµ. 16228/18-5-2017).     

3. Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις απαλλάσσονται οι έχοντες την εκµετάλλευση Κέντρων 
∆ιασκέδασης, για τα οποία εφαρµόζονται οι όροι και οι ειδικές προϋποθέσεις της υγειονοµικής 
διάταξης Α5/3010 (ΦΕΚ 593/τ.Β'/2-10-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Απαλλάσσονται επίσης όσοι µεταδίδουν µουσική, χωρίς τη χρήση εξωτερικών ηχείων, από 
ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό υπολογιστή, laptop και κινητά τηλέφωνα (ΥΠ.ΕΣ. 
36875/26.09.2013 &  19819/27.05.2014).   

5. Ωστόσο το σύνολο των ανωτέρω προσώπων (ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι υπόχρεοι σε  
κατοχή αδείας ή γνωστοποιήσεως δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής) συνεχίζουν να βαρύνονται από  
υποχρεώσεις  σχετιζόµενες µε τη νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας (πληρωµή τελών 
χρήσης σε Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων), την εκπλήρωση των οποίων ο 
∆ήµος Κοµοτηνής δεν νοµιµοποιείται  στο εξής   να ελέγχει ή να παρακολουθεί (άρθρο 29 παρ. 4 
του Ν. 4442/2016 & άρθρο 7 παρ. 4 της αριθµ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ ).  

6. Οι Γνωστοποιήσεις Μετάδοσης Μουσικής,  των παρ. 1 & 2 του παρόντος άρθρου, που θα 
υποβάλλονται στο εξής ενώπιον του ∆ήµου Κοµοτηνής, όπως ακριβώς και οι χορηγηθείσες έως 
σήµερα Άδειες  Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής, θα αφορούν στην µετάδοση µουσικής µόνον 
εντός των στεγασµένων χώρων των ΚΥΕ (άρθρο 79 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 3463/2006).  

7. Εξαίρεση θα αποτελούν µόνον τα  καταστήµατα της  παραλιακής ζώνης του ∆ήµου, οι ιδιοκτήτες 
των οποίων οφείλουν, εφόσον µεταδίδουν  µουσική και στον υπαίθριο χώρο τους, να διαθέτουν 
και να διατηρούν στην επιχείρησή τους τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού, συνοδευόµενη από 
τοπογραφικό διάγραµµα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική 
έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούµενα µέτρα ούτως ώστε µε µέγιστη 
ηχοστάθµη 80db να µη δηµιουργούνται προβλήµατα στα σηµεία προστασίας (στοιχ. Β΄ της αριθµ. 
εγκ. 5951/9/24-2-2017  ΥΠΕΣ & άρθρο 7 παρ. 2 της αριθµ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ ). 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
1. Οι Άδειες  Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ή οι ∆ηλώσεις Γνωστοποίησης Μετάδοσης 

Μουσικής του άρθρου 2 παρ. 1 & 2 της παρούσης, δίνουν τη δυνατότητα µετάδοσης µουσικής 
µέχρι τις 22.00΄ κατά τη χειµερινή περίοδο και µέχρι τις 23.00΄ κατά τη θερινή. Το ωράριο  αυτό 
µπορεί (κατά τη διακριτική ευχέρεια και όχι κατά δεσµία αρµοδιότητα του ∆ήµου) να παρατείνεται 
κατ΄  εξαίρεση   το ανώτατο µέχρι τις 03.00 για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο 
και µέχρι τις 2.00΄ για τα καταστήµατα του άρθρου 2 παρ. 7 της παρούσης, που λειτουργούν σε 
ανοιχτό χώρο (άρθρο 3 παρ. 3 της αριθµ. 3/1996 Αστ. ∆/ξης, άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, 
άρθρο 7 παρ. 3 της αριθµ. 16228/2017 ΚΥΑ) . 

2. Για την παράταση του ωραρίου µετάδοσης µουσικής,  θα υποβάλλεται στο Τµήµα Αδειοδοτήσεων 
και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου Κοµοτηνής σχετικό αίτηµα (διατίθεται 
υπόδειγµα απ΄ την Υπηρεσία) από τον ενδιαφερόµενο συνοδευόµενο από: 

α)Αντίγραφο της εν ισχύ Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ή της ∆ήλωσης Γνωστοποίησης 
Μετάδοσης Μουσικής. 
β) ∆ηµοτική Ενηµερότητα (ήτοι βεβαίωση µη οφειλής ∆ήµου-∆ΕΥΑΚ) 
γ) Μελέτη Μηχανικού για τα µέτρα ηχοµόνωσης που έχουν ληφθεί και για την αποτελεσµατικότητά τους. Η 
Μελέτη θα συνοδεύεται µε κάτοψη των χώρων όπου θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων, καθώς και µε 
υπεύθυνη δήλωση απ΄ την οποία θα προκύπτει ότι  η ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή της Α-ηχοστάθµης 
µετρούµενη έξω από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία ή εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, δεν 
θα ξεπερνά τα 30DB, όταν η πρότυπη ηχητική πηγή δηµιουργεί στο κέντρο του καταστήµατος µια Α-
ηχοστάθµη ίση µε 80DB. 
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δ) Εάν το κατάστηµα γειτνιάζει µε κατοικίες ή ξενοδοχεία θα ζητείται υπεύθυνη δήλωση των ιδιοκτητών των 
οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών ή µονοκατοικιών οι οποίες εφάπτονται κατά τα γεωµετρικά τους όρια µε 
την εξωτερική επιφάνεια του Κ.Υ.Ε., από την οποία θα προκύπτει η συναίνεσή τους στην αιτούµενη 
παράταση. Σε περίπτωση µη χορήγησης της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ο ενδιαφερόµενος θα αιτείται 
τον έλεγχο της κατωτέρω (άρθρο 4 της παρούσης) Επιτροπής Ελέγχου Καταγγελιών του ∆ήµου Κοµοτηνής,  
η οποία και θα αποφαίνεται σχετικά.  

3. Η αιτούµενη παράταση θα χορηγείται, µετά από Απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου 
∆ηµοτικού Οργάνου (Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας ή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) µόνον κατ΄ 
εξαίρεση και µόνον εφόσον δε θα διαταράσσεται η κοινή ησυχία (άρθρο 3 παρ. 3 της αριθµ. 
3/1996 Αστυνοµικής ∆ιάταξης). 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 
διαπιστωµένες επώνυµες καταγγελίες περιοίκων, η προηγούµενη συµπεριφορά του 
καταστηµατάρχη (αριθµός και είδος βεβαιωµένων παραβάσεων) κλπ   
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

Συγκροτείται πενταµελής Επιτροπή Ελέγχου Καταγγελιών,  αποτελούµενη  από: 
1. Έναν Εκπρόσωπο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας Ροδόπης 
2. Έναν Εκπρόσωπο της Αστυνοµικής  ∆/νσης Ροδόπης 
3. ∆ύο Εκπροσώπους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοµοτηνής  
4. Έναν Εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου επαγγελµατικού Συλλόγου των ΚΥΕ 

Η Επιτροπή θα επιλαµβάνεται των καταγγελιών που θα προέρχονται από ιδιώτες και που θα    
αφορούν σε οχλήσεις προερχόµενες από την µετάδοση µουσικής από ΚΥΕ.  

Οι υποβαλλόµενες καταγγελίες θα εξετάζονται µόνον εφόσον είναι επώνυµες και συνοδεύονται 
από τη καταβολή στο ∆ηµοτικό Ταµείο παραβόλου ύψους πενήντα (50) €. 

Τα Μέλη της Επιτροπής θα διενεργούν αυτοψίες και µετρήσεις και θα υποβάλουν εγγράφως τις 
διαπιστώσεις και τις προτάσεις τους στην αρµόδια ∆ηµοτική Υπηρεσία, για τις περαιτέρω ενέργειές της. 

Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσης διατηρείται ως έχει η συσταθείσα µε την αριθµ.  
461/15722/25-5-2017 Απόφαση του ∆ηµάρχου Κοµοτηνής «Επιτροπή Ελέγχου Καταγγελιών». 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
Πέραν των προβλεπόµενων εκ του Νόµου ποινικών και διοικητικών κυρώσεων και κατ΄ εφαρµογή του 

άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι: 
1. Κάθε παράβαση που σχετίζεται µε την µετάδοση µουσικής  ελλείψει της απαιτούµενης Άδειας 

Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής-Μουσικών Οργάνων ή της αντίστοιχης ∆ήλωσης 
Γνωστοποίησης Μετάδοσης Μουσικής καθώς και της Παράτασης Ωραρίου Μετάδοσης Μουσικής 
επισύρει την επιβολή  προστίµου ποσού τριακοσίων (300,00) €. Όµοιο πρόστιµο (300,00€.) 
επισύρει και κάθε παράβαση των όρων της νοµοθεσίας που διέπει τις ως άνω Άδειες, ∆ηλώσεις 
και   Παρατάσεις  (π.χ. υπέρβαση επιτρεπόµενων χρονικών ορίων, υπέρβαση επιτρεπόµενων DB  
κλπ.) 

2. Ρητά ορίζεται ότι δεν αποτελεί  παράβαση και δεν επισύρει το εν λόγω πρόστιµο: 
α) H απλή διαπίστωση µετάδοσης µουσικής µε ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, εφόσον αυτή δε 
συνοδεύεται από βεβαίωση ηχοµέτρησης-υπέρβασης των επιτρεπόµενων DB. 
β) H έλλειψη ετήσιας θεώρησης επί του σώµατος των υφιστάµενων Αδειών Χρήσεως και Λειτουργίας 
Μουσικής - Μουσικών Οργάνων. Οι εν λόγω άδειες ισχύουν εκ του Νόµου  και άνευ οποιασδήποτε άλλης 
διαδικασίας, διατύπωσης ή θεώρησης για το χρονικό διάστηµα για το οποίο αρχικά εκδόθηκαν. 

3. Η διαπίστωση των παραβάσεων γίνεται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, ήτοι από την 
Υγειονοµική Υπηρεσία Ροδόπης ή από την Αστ. ∆/νση Ροδόπης  ή και από την Επιτροπή του   
άρθρου 4 της παρούσης στην οποία οι προαναφερθείσες Υπηρεσίες µετέχουν, δια των 
εκπροσώπων τους. Κανένα διοικητικό πρόστιµο δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούµενη κλήση του 
ενδιαφερόµενου σε ακρόαση. 
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4. Τα πρόστιµα επιβάλλονται, µετά τη διαπίστωση της παράβασης και την ολοκλήρωση της ως άνω 
διαδικασίας (ακρόαση καταστηµατάρχη) µε Απόφαση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου που εκδίδεται 
µε µέριµνα της Οικονοµικής Υπηρεσίας του  ∆ήµου. Η Απόφαση γνωστοποιείται µε αποδεικτικό 
στον καταστηµατάρχη και περιλαµβάνει ενηµέρωση ως προς τη δυνατότητα προσβολής της. 

5. Τα πρόστιµα καταβάλλονται στο  ∆ηµοτικό Ταµείο. Η τυχόν καθυστέρηση εξόφλησης τους έχει ως 
συνέπεια την επιβάρυνσή τους µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
Στις τοπικές θρησκευτικές και εθνικές εορτές, στις εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων & 

επαγγελµατικών σωµατείων, και στις  ιδιωτικές δράσεις τις σχετιζόµενες µε καθιερωµένα πλέον εορταστικά 
τελετουργικά (π.χ. γάµοι, εγκαίνια κλπ), που πραγµατοποιούνται σε ∆ηµοτικούς ή Ιδιωτικούς χώρους  µη 
ανήκοντες σε ΚΥΕ, επιτρέπεται η χρήση µουσικής και µουσικών οργάνων, µέχρι τις 24:00΄, αρκεί η 
ηχοστάθµη τους να µην υπερβαίνει τα 80 db και να µη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων 

  
ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η προγενέστερη αριθµ. 29/2015 Απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοµοτηνής 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
Η παρούσα ισχύει από της δηµοσιεύσεως της απαιτούµενης εγκριτικής Αποφάσεως του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Κοµοτηνής και της αναρτήσεώς της στο διαδίκτυο -  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (άρθρο 79 παρ. 4, 284 του Ν. 
3463/2006, άρθρο 2 παρ. 4 εδαφ.4 του Ν. 3861/2010)» 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


