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-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -

Ωράριο Μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Αγ. Δημήτριος, 05-08-2014

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου θέλοντας να ρυθμίσει τη χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων
για τα καταστήματα τα οποία αδειοδοτεί και προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή
συνύπαρξη κατοικιών και επιχειρήσεων, προέβη στη λήψη της με αρ. 107/2014 Κανονιστικής
Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση του την Τρίτη 18/03/2014.
Με την ως άνω αναφερόμενη Κανονιστική Απόφαση καθορίστηκαν μεταξύ των άλλων :
Α) Η παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
και της λειτουργίας μουσικής εντός αυτών και τα οποία δραστηριοποιούνται στα διοικητικά
όρια του Δήμου Αγίου Δημητρίου ως εξής:
Κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο:
1) Για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02:00 π.μ., της επόμενης
ημέρας κατ’ ανώτατο όριο και
2) Για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο
α) κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Πέμπτη καθώς και Κυριακή μέχρι την 02.00 π.μ. ώρα της
επόμενης ημέρας, κατ’ ανώτατο όριο και
β) κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο, Παραμονές Αργιών και Αργίες μέχρι την 03:00 π.μ.
της επόμενης ημέρας, κατ’ ανώτατο όριο.
Β) Τα Διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης του ωραρίου λειτουργίας των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και της λειτουργίας μουσικής εντός αυτών
έχουν ως εξής :
1) Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας – χρήσης μουσικής χωρίς σχετική άδεια μουσικής,
δηλαδή για έλλειψη της αδείας μουσικής, πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000,00 €).
2) Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας μουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου
ωραρίου, πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).
3) Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας μουσικής κατά τη διάρκεια μεσημεριανού
ωραρίου κατά την οποία απαγορεύεται η χρήση και λειτουργία μουσικής, πρόστιμο
πεντακόσια ευρώ (500,00 €).
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4)Για βεβαίωση παράβασης για λειτουργία μουσικής πέραν του ανώτατου
επιτρεπόμενου ορίου έντασης (μέγιστη ηχοστάθμη τα 80 db για τα καταστήματα των
άρθρων 37,38, 39 και 40 της Αιβ/8577/1983 Υγειονομική Διάταξη και τα 100 db για τα
κέντρα διασκεδάσεως του άρθρου 41), πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €)
στην πρώτη περίπτωση και χίλια οχτακόσια ευρώ (1.800,00 €) στη δεύτερη
περίπτωση.
5) Για βεβαίωση παράβασης για μη τήρηση ή τροποποίηση της κατεχόμενης αδείας
μουσικής (π.χ. τοποθέτηση ηχείων εξωτερικά, λειτουργία με ανοικτά παράθυρα κ.λ.π.)
πρόστιμο χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00 €).
Το πλήρες κείμενο της με αρ. 107/2014 Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
έχει αναρτηθεί και καταχωρηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΒΙΞ6Ω63-9ΥΞ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στα τηλ: 2132007772 - 2132007780 (πληροφορίες κος Λάζαρης Γεώργιος –
κος Σταυριανόπουλος Γεώργιος) ή στα γραφεία του Τμήματος Εσόδων (Δημοτικό Μέγαρο –
4ος όροφος – Αγίου Δημητρίου 55).
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