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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2016 
 
Αρ.   Απόφασης  16/2016      ΑΔΑ: Ω2ΙΛΩΨΑ-ΛΣ6 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση κανονισμού άδειας και λειτουργίας μουσικής Δ. Αρταίων (σχετ. η αρ. 
44/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.)» 
 
Στην Άρτα σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα  
Δευτέρα  και ώρα 6:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1210/14-1-2016 πρόσκληση του προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  
Ν.3852/2010 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη 
συνεδρίαση  30   και ονομαστικά οι :  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Μπαλάγκας Γεώργιος 
2. Πατήλας Κωνσταντίνος  
3. Παπάζογλου Χαράλαμπος  
4. Νταλάκας Δημήτριος  
5. Τράμπας Κωνσταντίνος  
6. Πανέτας Γεώργιος 
7. Χαρακλιάς Κων/νος 
8. Κοτσαρίνης Μιχαήλ 
9. Ζέρβας Κων/νος 
10. Καραγεώργος Γεώργιος  
11. Σιαφάκας Χριστόφορος 
12. Λιόντος Νικόλαος 
13. Γραμματικού- Παπατσίμπα Θεανώ 
14. Σφήκας Δημήτριος 
15. Λώλος Ανδρέας 
16. Μιλτιάδους Γεώργιος  

 

17. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία  
18. Βλάχος Μιχαήλ 
19. Στασινός Παύλος 
20. Κοσμάς Ηλίας 
21. Ζυγουβέλης Παναγιώτης 
22. Ντέμσια Αικατερίνη 
23. Παπαλέξης Ιωάννης 
24. Βασιλάκη-Μητρογιώργου 

Βικτωρία 
25. Βλάρας Γρηγόριος 
26. Κατσαντούλα Αναστασία 
27. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα  
28. Παπακίτσος Στέφανος 
29. Ξυλογιάννης Άγγελος 
30. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος  

 

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ.: Λιλής Γεώργιος, Πετανίτης Δημήτριος, 
Παπαμιχαήλ Κων/νος. 
Οι κ.κ. Παπαλέξης, Παπαϊωάννου, Βλάρας και η κα Βασιλάκη αποχώρησαν μετά τη συζήτηση 
του 1ου θέματος. 
Οι κ.κ. Στασινός, Κοσμάς και η κα Κατσαντούλα αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 9ου 
θέματος.  
Πρόεδροι Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων:  
Παρευρέθηκε η Πρόεδρος της Δ.Κ. Αρταίων. Οι  Πρόεδροι των Τ.Σ. Λιμίνης, Αμμοτόπου και 
Καμπής απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: ο Γενικός Γραμματέας κ. Ηλίας Σερβετάς και η υπάλληλος κ. 
Σταυρούλα Τόλη για την τήρηση των πρακτικών.  
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε υπέρ της συζήτησης πέντε (5) εκτάκτων 
θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρου 95 του Ν.3463/06. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση κανονισμού άδειας 
και λειτουργίας μουσικής Δ. Αρταίων (σχετ. η αρ. 44/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.)» έθεσε υπόψη 
του Συμβουλίου την παραπάνω απόφαση της Ε.Π.Ζ., σύμφωνα με την οποία ομόφωνα 
εγκρίθηκε ο κανονισμός κανονισμού άδειας και λειτουργίας μουσικής Δ. Αρταίων και στη 
συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/κών, ο οποίος ανέφερε: 
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Με την 44/2015 απόφαση ΕΠΖ εγκρίθηκε ο κανονισμός άδειας και λειτουργίας μουσικής 
Δ.Αρταίων. Στο διάστημα των 15 ημερών που δόθηκε για υποβολή προτάσεων υποβλήθηκε 
πρόταση από κάτοικο της περιοχής στην Γέφυρα να μην δοθεί παράταση ωραρίου μουσικής 
για τα καταστήματα που βρίσκονται στην περιοχή γιατί δημιουργείται τεράστια ηχορύπανση 
και οι κάτοικοι της περιοχής δεν μπορούν να κοιμηθούν. Παρακαλώ όπως αποφασίσετε 
σχετικά με την έγκριση κανονισμού άδειας και λειτουργίας μουσικής Δ. Αρταίων. 
Ακολούθησε συζήτηση, η οποία αναφέρεται λεπτομερώς στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και στη  συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.  

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3852/10, N.3463/06 και την  απόφαση της Ε.Π.Ζ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α. Την έκδοση του κατωτέρω κανονισμού άδειας και λειτουργίας μουσικής Δ. Αρταίων 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Νομικό πλαίσιο  
Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο του νομοθετικού πλαισίου που 
διαμορφώνεται από τις κατωτέρω διατάξεις; 

1. Tα άρθρα 75 [ παρ. 2 , περ. 13, 15, 16 και 18 ] , 76 παρ. 1 , 79 και 80 παρ. 4 και επόμ. 
του Ν. 3463 / 2006. 

2. Τα άρθρα 73 και 83 του Ν. 3852 / 2010. 
3. Τα άρθρα 1 , 3 , 14 , 18 παρ. 1β , 32 , 55 , 56 , 63 παρ. 1 και 2 και 66 , του Ν. 2121/93 

«Πνευματική ιδιοκτησία/συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα». 
4. Τα άρθρα 6 και 21 του Ν.2690/99 «Κύρωση κώδικα διοικητικής διαδικασίας». 
5. Το Π.Δ. 180/79, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 231/1989, 

457/1990, 282/1998, 257/2001 και 264/2003, όπως και το Π.Δ. 1180/8-10-1981. 
6. Την αριθμ. 57904 / 2007 Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Εφαρμογή νομοθεσίας σχετικά με 
τη χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων». 

7. Την αριθμ 10551 / 26 Φεβρουαρίου 2007 ΚΥΑ «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων»  

8. Τις αριθμ. 7617/1996, 60153/1996, και 51/2006 Εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΑΑ. 
9. Την αριθμ. 3/1996 (1023/2/37-ια/08-01-1996, ΦΕΚ15/96 τεύχος Β’) Διάταξη του 

Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «περί μέτρων για την τήρηση της κοινής 
ησυχίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με την αριθμ. 3Α (ΦΕΚ 761Β’ – 
24/06/1998) Αστυνομική Διάταξη . 

10. Τις αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012(ΦΕΚ2718)τΒ Υγειονομική Διάταξη. 
11. Την αριθμ. Α5/3010 / 1985 Υγειονομική Διάταξη ,όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 

Υ2 / οικ. 15438 / 10 –10- 2001. 
12. Το Π.Δ. 85 / 1991 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν 

λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
86/188/ΕΟΚ» 

13. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1./21220/1-11-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2496). 
14.  Την με αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.4476/14-01-2013 εγκύκλιο 2 του Υπουργείου Υγείας. 
15. Το υπ’ αριθμ.1011/22/2/2-α/30-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αστυνομίας Άρτας. 
16. Το υπ΄αριθμ. Δ.Δ.Υ. & Κ.Μ. 1821/19-10-2015 έγγραφο του Τμήματος 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας.  

ΑΡΘΡΟ 2 
Σκοπός 

Η παρούσα κανονιστική απόφαση, αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης-
ανανέωσης-παράτασης-ανάκλησης των Αδειών Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής και 
σκοπό έχει: 
• Στη ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος κατά τρόπο γενικό, ενιαίο και ομοιόμορφο για όλους 
τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες του Δήμου Αρταίων. 
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• Στην αποφυγή της ηχορύπανσης, των θορύβων και των οχλήσεων που προέρχονται από 
χώρους όπου γίνεται δημόσια εκτέλεση μουσικής. 
• Στην προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινής ησυχίας των κατοίκων του Δήμου 
Αρταίων. 

ΑΡΘΡΟ 3  
Αρμοδιότητα 

Αρμόδιοι για τη χορήγηση, την ανάκληση, την αφαίρεση και την παράταση των Αδειών 
Χρήσεως & Λειτουργίας Μουσικής είναι ο οικείος ΟΤΑ (Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας 
ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 73 
και 83 του Ν. 3852/2010). 
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. 

ΑΡΘΡΟ 4 
Εννοιολογικές διακρίσεις - Διαδικασίες 

Α. Έκδοση 
1. Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής είναι η ατομική διοικητική πράξη που 
εκδίδεται από το Δήμο 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.Δ/ξης ή της αριθμ. 1107414/1491/2003 
ΚΥΑ, από το οποίο γίνεται δημόσια εκτέλεση μουσικής, με χρήση ορισμένων μουσικών 
οργάνων, στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων.  
2. Η Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής που χορηγεί ο Δήμος, προϋποθέτει μεν, 
είναι ανεξάρτητη δε, της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής, η οποία χορηγείται από τον 
οικείο νόμιμο και αναγνωρισμένο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών 
δικαιωμάτων (ΑΕΠΙ, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ κλπ). 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). 
3. Οι έχοντες την εκμετάλλευση επιχειρήσεων της Υ1γ/Γ.Π/οικ/96967/8-10-12 Υ.Δ/ξης ή της 
αριθμ. 1107414/1491/2003 ΚΥΑ που κάνουν χρήση αποκλειστικά ραδιοφώνου και 
τηλεόρασης άνευ ηχείων εφοδιάζονται μόνον με άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής και όχι 
με την Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής του Δήμου. 
4. Ομοίως εφοδιάζονται μόνον με άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής και όχι με Άδεια 
Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής του Δήμου 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. 
5. Η διάρκεια των αρχικά χορηγούμενων αδειών είναι ένα έτος. 

Β. Ανανέωση 
1. Η άδεια ανανεώνεται κάθε έτος με αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται στην 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ένα μήνα πριν την λήξη της, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα 
κάθε φόρα δικαιολογητικά.  
2. 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). Επομένως η επίδειξη 
αντιγράφου της εμπρόθεσμα υποβαλλόμενης ως άνω αίτησης (άρθρο 4Β παρ.6) για 
ανανέωση της προηγούμενης άδειας αρκεί, ώστε να μη βεβαιώνονται παραβάσεις στέρησης 
άδειας μουσικής κατά το ενδεχόμενο έλεγχο από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα για το 
ανωτέρω μεταβατικό χρονικό διάστημα. 

Γ. Αντικατάσταση 
1. Η Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής αντικαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη 
διαδικασία σε περίπτωση μεταβίβασης του καταστήματος σε άλλο πρόσωπο και 
αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του. Η αντικατάσταση καλύπτει το 
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χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της αρχικής Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας 
Μουσικής. 

Δ. Παράταση 
 

1. Η Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής χορηγείται καταρχήν μέχρι τις 22.00΄ τη 
χειμερινή περίοδο και μέχρι τις 23.00΄ τη θερινή. H θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό 
διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό 
διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου. 
2. Η Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής μπορεί κατ΄ εξαίρεση να παρατείνεται 
ως προς το τηρούμενο ωράριο και συγκεκριμένα το ανώτατο: 
α. κατά την χειμερινή περίοδο μέχρι την 01:00 με εξαίρεση Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τη 
02:00 και 
β. κατά την θερινή περίοδο μέχρι την 02:00 με εξαίρεση Παρασκευή και Σάββατο μέχρι την 
03:00. 
Η ηχοστάθμη κατά την παράταση δε θα υπερβαίνει τα 80 db. 
3. Για τη παράταση του ωραρίου θα υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 
Αρταίων σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο. Με την υποβαλλόμενη σχετική αίτηση, 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης υγειονομικού 
ενδιαφέροντος με την οποία αυτός παρέχει στο Δήμο Αρταίων ανέκκλητη εντολή και 
εξουσιοδότηση, όπως ο Δήμος Αρταίων, δια των αρμοδίων οργάνων του, στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες διαπιστώνεται, από τις αρμόδιες για το λόγω αυτό Αρχές, παραβάσεις που 
σχετίζονται με τη Χρήση και λειτουργία μουσικής, να ανακαλεί την Άδεια Παράτασης. Η 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη και φέρει το γνήσιο της 
υπογραφής. 
4. Επειδή οι αποφάσεις που σχετίζονται με την ανανέωση ή τη παράταση ωραρίου των 
Αδειών Χρήσεως & Λειτουργίας Μουσικής δεν προϋποθέτουν γνωμάτευση της 
Υγειονομικής Υπηρεσίας και η αιτούμενη παράταση χορηγείται κατ΄ εξαίρεση, θα 
συνεκτιμάται κατά περίπτωση: 
α. η θέση του καταστήματος σε σχέση με τους γύρω χώρους (κατοικίες, αρχαιολογικοί χώροι 
& μνημεία, νοσοκομεία, σχολεία κτλ)  
β. το είδος της μουσικής πηγής που διαθέτει,  
γ. οι τυχόν υπάρχουσες διαμαρτυρίες των περιοίκων,  
δ. οι τυχόν κατά το προηγούμενο έτος βεβαιωμένες παραβάσεις (το είδος και ο αριθμός 
αυτών). 

ΑΡΘΡΟ 5 
Κυρώσεις – πρόστιμα 

Η μη ύπαρξη ή η κατά παράβαση χρήση της Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής 
συνεπάγεται: 
1. Ποινικές Κυρώσεις προβλεπόμενες από το Ποινικό Κώδικα (διατάραξη κοινής ησυχίας 
κλπ) 
2. Διοικητικές κυρώσεις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 του ΠΔ 180/79 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει, από την Υ1γ/Γ.Π/οικ/96967/8-10-12 [ΦΕΚ 2718/τ.Β΄] Υ.Δ/ξης και 
από την αριθμ.Υ2/οικ/1652/2001 εγκ.Υπ. υγείας Πρόνοιας:  
- προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος σε περιπτώσεις που 
βεβαιωθούν από τα αστυνομικά όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις χρονικής διάρκειας 
από δέκα (10) έως και εξήντα (60) ημέρες ή και  
- οριστικής, δυνητικά, αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος σε περιπτώσεις 
που έχουν επιβληθεί τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης της άδειας και βεβαιώθηκε 
παράβαση εντός του έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαίρεσης. 
3.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 (στις περιπτώσεις που στο κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος εκτελείται μουσική από μεγάφωνα): πρόστιμο ποσού 200,00€ 
- Παραβίαση ωραρίου μουσικής 200,00€ 
- Παραβίαση ορίου έντασης μουσικής 200,00€ 
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- Τροποποίηση της κατεχόμενης Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής (π.χ. 
τοποθέτηση ηχείων εξωτερικά, ηχομόνωση κα): πρόστιμο ποσού 200,00€ 
- Παράβαση για όχληση περιοίκων: πρόστιμο ποσού 200,00€. 
4. Η Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ανακαλείται υποχρεωτικά εφόσον 
διαπιστωθεί ότι εκδόθηκε παράνομα με όμοια απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε. 
5. Η διαπίστωση των παραβάσεων γίνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Αστυνομική 
Αρχή, Υγειονομική Υπηρεσία Π.Ε. Άρτας). 
6. Η δυνατότητα Παράτασης του Ωραρίου (άρθρο 4Δ του παρόντος): 
- ανακαλείται όταν υπάρχουν τουλάχιστον τρείς (3) βεβαιωμένες παραβάσεις που αφορούν 
σε λειτουργία μουσικών οργάνων από τα αρμόδια όργανα.   
- δύναται να μην ανανεωθεί για το επόμενο έτος, εάν γίνεται παράβαση των όρων της 
Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής καθ’ υποτροπή.  
7.Η άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής: 
- αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της Αρχής που την εξέδωσε, για δέκα (10) ημέρες, 
εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον έξι (6) βεβαιωμένες Παραβάσεις που αφορούν σε λειτουργία 
μουσικών οργάνων και έχει ήδη ανακληθεί προηγουμένως η δυνατότητα Παράτασης 
ωραρίου, ενώ 
- ανακαλείται με απόφαση της Αρχής που την εξέδωσε, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 
εννέα (9) βεβαιωμένες Παραβάσεις που αφορούν σε λειτουργία μουσικών οργάνων και έχουν 
ήδη επιβληθεί οι υπόλοιπες κυρώσεις της παραγράφου 6 και 7 του παρόντος άρθρου.  
8. Ο αριθμός των αναφερόμενων βεβαιωμένων παραβάσεων που αφορούν σε λειτουργία 
μουσικών οργάνων των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, προκύπτει αθροιστικά 
από την αρχή κάθε ημερολογιακού έτους και άσχετα αν από αυτές προκύπτουν και άλλες 
προηγούμενες κυρώσεις. 
9. Καμιά διοικητική κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερόμενου 
σε ακρόαση. 
Τα πρόστιμα επιβάλλονται με Απόφαση Δημάρχου άμα τη παραλαβή του βεβαιωτικού 
παράβασης και γνωστοποιούνται με αποδεικτικό στον ιδιοκτήτη του Καταστήματος 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Ειδική πρόβλεψη 

Λόγω εθιμικού δικαίου στις τοπικές, θρησκευτικές και εθνικές εορτές, στις εκδηλώσεις 
τοπικών πολιτιστικών φορέων ή σε γεγονότα που σχετίζονται με καθιερωμένα πλέον 
εορταστικά τελετουργικά επιτρέπεται η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων, μέχρι τις 
03:00, ανεξαρτήτου ορίου παράτασης, αρκεί η ηχοστάθμη τους να μην υπερβαίνει τα 80 db 
και να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων. 
 
Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 
Η απόφαση αυτή έλαβε αρ.  16/2016 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
Άρτα     21-1-2016                                                    
Η Υπεύθυνη Γραφείου         
   Τόλη Σταυρούλα     

 


