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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

            ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1071 / 24-07-2017
            ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 73

Απόσπασμα από το πρακτικό της 14ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2017 του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών
οργάνων  σε  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  (ΚΥΕ)  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης

Σήμερα  στις 24 Ιουλίου  2017 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  ύστερα  από  έγγραφη
πρόσκληση  της  Προέδρου  του  προς  όλους  τους  Συμβούλους,  που  επιδόθηκε  στις
19-07-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010. 

Από τα 49 μέλη ήταν:

   Παρόντες: 41

1. Καλυψώ Γούλα
2. Σωτηρία Αδαμίδου – Γκιουλέκα
3. Γλυκερία Καλφακάκου
4. Γεώργιος Αβαρλής
5. Στυλιανή Αβραμίδου
6. Παναγιώτης Αβραμόπουλος
7. Μαρία Αγαθαγγελίδου
8. Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου
9. Αλέξανδρος Άγιος
10. Λεμονιά (Μόνικα) Αϊβάζογλου
11. Μαρία Ακριτίδου-Γιαννουλοπούλου
12. Σοφία Ασλανίδου
13. Simon Bensasson – Chimchi
14. Στέφανος Γωγάκος
15. Γεώργιος Δημαρέλος
16. Σωκράτης Δημητριάδης
17. Λάζαρος Ζαχαριάδης
18. Νικόλαος Ζεϊμπέκης
19. Κωνσταντίνος Ζέρβας
20. Σταύρος Καλαφάτης
21. Στέλιος Κανάκης

22. Ελευθέριος Κιοσέογλου
23. Δημήτριος Κούβελας
24. Ανδρέας Κουράκης
25. Εφραίμ Κυριζίδης
26. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης
27. Πέτρος Λεκάκης
28. Στυλιανός Λιακόπουλος
29. Αθανάσιος-Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης
30. Ευστάθιος Παντελίδης
31. Αθανάσιος Παπαναστασίου
32. Χρήστος Παπαστεργίου
33. Αθανάσιος Παππάς
34. Μαρία Πασχαλίδου
35. Σπύρος Πέγκας
36. Γεωργία Ρανέλλα
37. Δημήτριος Ράπτης
38. Αρμόδιος Στεργίου
39. Αναστάσιος Τελίδης
40. Νικόλαος Φωτίου
41. Έλλη (Ελένη) Χρυσίδου
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Απόντες: 8

1. Γεώργιος Αρβανίτης
2. Ιωάννης Δελής
3. Χρυσούλα Ζαρογιάννη
4. Χασδάι Καπόν

5. Μαγδαληνή Λιάκου
6. Αρτέμιος Ματθαιόπουλος
7. Κων/νος Σεβρής
8. Στεφανία Τανιμανίδου

Από τους 6 Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας:

Παρόντες: 2

1. Ελισσάβετ Καλαϊτζίδου (Γ' Δημοτική Κοινότητα)
2. Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης (Δ' Δημοτική Κοινότητα)

Απόντες: 4

1. Ελένη Χοντολίδου (Α' Δημοτική Κοινότητα)
2. Μαρία Λαζαρίδου (Β' Δημοτική Κοινότητα)
3. Αργυρή Κουράκη (Ε' Δημοτική Κοινότητα)
4. Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα (Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας)

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην
οποία κλήθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Μπουτάρης, σύμφωνα με το
αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010. Λόγω απουσίας του κ. Δημάρχου αναπλήρωνε ο
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών κος Νικόλαος
Φωτίου, νόμιμα αναπληρωτής Δημάρχου.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν  από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου κ. Έλσα Ζησοπούλου και
από την υπάλληλο του ανωτέρω τμήματος κ. Ελισάβετ Τσακιλιώτου
Αριθμός θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 69  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το υπ’ αρ. 69  θέμα Ημερήσιας
Διάταξης «Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε
καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  (ΚΥΕ)  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης»
αναφερόμενη στην υπ’ αρ. 157/13-07-2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
η οποία έχει ως εξής:

Η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψη:
1)Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2)Την  με  αριθμ.  60822/2706/2017  εισήγηση  της  Δ/νσης  Υποστήριξης  Πολιτικών
Οργάνων, σύμφωνα με την οποία:

Με την 2459/2002 κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
παράταση  ωραρίου  λειτουργίας  μουσικής  των  καταστημάτων  υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Δήμου Θεσσαλονίκης μέχρι τις 24:00.

Εν συνεχεία με την 1052/2013 κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
παρέχεται  η  δυνατότητα  επέκτασης  του  ωραρίου  μουσικής  των  ΚΥΕ  -  κατά
περίπτωση μέχρι τις 1:00, 2:00 ή 3:00 - και εγκρίνεται η επέκταση να χορηγείται από
την κάθε Δημοτική Κοινότητα σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια που θα
επανεξετάζονται και υπό τον όρο τήρησης των διατάξεων της Υγειονομικής διάταξης
Α5/3010/1985 και της μη διατάραξης της ησυχίας των περιοίκων. Θα ανακαλείται σε
περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των παραπάνω διατάξεων και των διατάξεων
που διέπουν συνολικά τη λειτουργία χρήσης μουσικής από ΚΥΕ, πάνω από δύο (2)
φορές το έτος.
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Η  διαδικασία  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής  και  η  έκδοση  της
παράτασης  καθορίζονται  στην  εγκύκλιο  44/2013  της  Διεύθυνσης  Υποστήριξης
Πολιτικών  Οργάνων  με  θέμα  «Αναθεώρηση  του  ισχύοντα  κανονιστικού  πλαισίου
λειτουργίας χρήσης μουσικής όπως καθορίστηκε με την 2459/2002 ΑΔΣ»

Η Αστυνομική Διάταξη 3/1996 (ΦΕΚ15/Β/1996) «Μέτρα για την τήρηση της κοινής
ησυχίας» ορίζει στο άρθρο 3 - Απαγορεύσεις σε δημόσια κέντρα – «1. Απαγορεύεται
στα  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  των  άρθρων  37,38  και  39  της  Αιβ
8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέρ-
γειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων
καθώς  και  στερεοφωνικών  μηχανημάτων  και  ηλεκτροφώνων  χωρίς  άδεια  της  αρ-
μόδιας αρχής.  Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται  τα τραγούδια,  οι
απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση  ραδιοφώνων και
τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων» και «3.  Η
ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00
ώρα τη θερινή και  μπορεί  να παραταθεί  ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων,
ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με
τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο
μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την
02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων». 

Στην Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/1985 ΦΕΚ 593/Β/2-10-1985 ορίζονται τα
μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  θορύβους  μουσικής  των  κέντρων
διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων.

Βάσει  του  νέου  θεσμικού  πλαισίου  για  την  άσκηση  οικονομικής
δραστηριότητας ν.4442/2016 – ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016 στο άρθρο 29 – Απλούστευση
ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων - ορίζεται: 
«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 1023/2/37ια/1996
απόφαση  του  Υπουργού  Δημόσιας  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 χορήγησής 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. » 
και  στο  άρθρο 35 παρ.2  «για  την  γνωστοποίηση χρήσης μουσικής  δεν απαιτείται
πρόσθετο παράβολο».

Η εγκύκλιος 9 με αρ. Πρωτ. 5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών, κατ’
εφαρμογή  του  ν.4442/2016,  κεφάλαιο  Ζ΄  «Απλούστευση  πλαισίου  λειτουργίας
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων» κατά την
μεταβατική περίοδο, ενημερώνει τις υπηρεσίες των δήμων ότι «η άδεια παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής  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 »

Κατά  την  με  αρ.  Πρωτ.  16228/2017  ΚΥΑ  (ΦΕΚ1723/Β/18-5-2017)  των
Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Ανάπτυξης - Πολιτισμού και Αθλητισμού-
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο άρθρο 7 – Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων
- ορίζεται:
«1.  O ενδιαφερόμενος  γνωστοποιεί  σε  ειδικό  πεδίο  της  γνωστοποίησης τη  χρήση
μουσικής,  με  προσδιορισμό  της  μέγιστης  Α-ηχοστάθμης,  του  χώρου  κλπ.  Εάν  η
γνωστοποίηση  ή  η  μεταβολή  αφορά  μόνο  στη  μουσική,  ο  Δήμος  κοινοποιεί  τη
γνωστοποίηση  μόνο  στην  αρμόδια  Υγειονομική  Υπηρεσία  της  Περιφερειακής
Ενότητας και στην Ελληνική Αστυνομία.
2. Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο
χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και  ακουστικής ή άλλου
επιστήμονα  σχετικής  ειδικότητας,  η  οποία  θα  συντάσσεται  σύμφωνα  με  τις
υγειονομικές  διατάξεις.  Η  ίδια  διαδικασία  θα  ακολουθείται  για  τα  ΚΥΕ  εντός
τουριστικών εγκαταστάσεων.
3. Η άδεια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (Β’ 15)
περί παράτασης ωραρίου εξακολουθεί να ισχύει κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
3 του άρθρου 29 του ν.4442/2016. Για την χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου
ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο με μόνη την προσκόμιση του
αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό.
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 της χρήσης μουσικής
ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου»

Η  με  αρ.  πρωτ.  Φ15/οικ.62588/754/2-6-2017  εγκύκλιος  του  Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζει την έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος
για  την  ηλεκτρονική  υποβολή  γνωστοποίησης  των  δραστηριοτήτων  που  διέπονται
από το καθεστώς της γνωστοποίησης του ν.4442/2016 και συγκεκριμένα «από την
06/06/2017  η  γνωστοποίηση  υποβάλλεται  αποκλειστικά  ηλεκτρονικά  μέσω  της
ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr»

Η Υπηρεσία έλαβε υπόψη :
1.την κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 2459/2002
2.την κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1052/2013
3.την εγκύκλιο 44/2013 της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
4.την Αστυνομική Διάταξη 3/1996 ΦΕΚ15/Β/1996
5.την Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/1985 ΦΕΚ 593/Β/2-10-1985
6.το προεδρικό διάταγμα 180/1979 
7.το νέο θεσμικό πλαίσιο ν.4442/2016 – ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016
8.την εγκύκλιο 9/αρ. πρωτ.5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών
9.την με αρ. πρωτ.16228/2017  ΚΥΑ (ΦΕΚ1723/Β/18-5-2017)
10.την  με  αρ.  πρωτ.  Φ15/οικ.62588/754/2-6-2017  εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης
11.την  υπ΄  αριθμ.  83000/30-11-2012  Απόφαση  Γ.  Γ.  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Μακεδονίας  –  Θράκης  σχετικά  με  την  κατάρτιση  του  Οργανισμού  Εσωτερικής
Υπηρεσίας  του  Δήμου  (ΦΕΚ  3360/Β/17-12-2012)  όπως  αυτός  διορθώθηκε  –
συμπληρώθηκε  με  την  υπ΄  αριθμ.  4253/2013  Απόφαση  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 190/Β/04-02-2013) και ισχύει σήμερα.
12.τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος
Α')  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -
Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
13.τις διατάξεις του άρθρου 80 και 285 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ.Α΄ 114/08-06-2006)
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

Με βάση τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με το θέμα.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
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 την υπ’ αρ.  157/13-07-2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με το υπ'
αρ. 66737/2017 διαβιβαστικό έγγραφο

 την υπ'  αρ.  60822/2706/2017 εισήγηση Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων (Τμήμα Δ.Υ. Δημοτικού Συμβουλίου)

 τις υπ' αρ. 2459/2002 και 1052/2013 ΑΔΣ
 την υπ' αρ. 44 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 τον νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ

3360/τ. Β΄/2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β΄/2013)
 τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
 το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων

και Κοινοτήτων» το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010
«Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων» 

 τα άρθρα 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010
 το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006

και μετά από διαλογική συζήτηση, προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης.

Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Μ. Αγαθαγγελίδου, Λ.
Ζαχαριάδης,  Αν.  Τελίδης,  Εφρ.  Κυριζίδης,  Σ.  Γωγάκος,  Ευστ.  Παντελίδης,  Ν.
Ζεϊμπέκης, Δ. Ράπτης, Κ. Ζέρβας, Ανδρ. Κουράκης, Π. Αβραμόπουλος     
Δεν  ήταν παρόντες  κατά την  ψήφιση του θέματος οι  Δ.Σ.  κ.κ.  Αλ.  Άγιος,  S.
Bensasson- Chimchi, Στ. Κανάκης, Ελ. Χρυσίδου, Στ. Καλαφάτης, Αρμ. Στεργίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνεται  η  παράταση  του  ωραρίου  χρήσης  μουσικής  και  μουσικών
οργάνων  σε  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  (ΚΥΕ)  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης, η οποία θα χορηγείται από τα Συμβούλια  των Δημοτικών Κοινοτήτων
και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας, εντός των εδαφικών τους ορίων, ως εξής:

1. Παρέχεται  η  δυνατότητα  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής  και
μουσικών οργάνων μέχρι τις 24:00 στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του
Δήμου Θεσσαλονίκης.

2. Παρέχεται  η  δυνατότητα  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής  και
μουσικών οργάνων μέχρι τη 01:00 κατά τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη και μέχρι τις
03:00   κατά  τις  ημέρες  Παρασκευή,  Σάββατο  και  τις  παραμονές  αργιών,
συμπεριλαμβανομένης  της  25ης  Οκτωβρίου  (παραμονή  Αγ.  Δημητρίου)  για
καταστήματα, τα οποία στεγάζονται σε κτίρια κατοικιών ή που εφάπτονται σε κτίρια
όπου στεγάζονται κατοικίες, ξενοδοχεία κ.α. και λειτουργούν σε κλειστό χώρο.

3. Παρέχεται  η  δυνατότητα  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής  και
μουσικών οργάνων μέχρι τις 02:00 κατά τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη και μέχρι τις
03:00   κατά  τις  ημέρες  Παρασκευή,  Σάββατο  και  τις  παραμονές  αργιών,
συμπεριλαμβανομένης  της  25ης  Οκτωβρίου  (παραμονή  Αγ.  Δημητρίου)  για
καταστήματα,  τα  οποία  βρίσκονται  σε  ακτίνα  άνω των  πενήντα  (50)  μέτρων  από
κατοικίες, νοσοκομεία κ.α. και λειτουργούν σε κλειστό χώρο.

4. Παρέχεται  η  δυνατότητα  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής  και
μουσικών οργάνων μέχρι τις 01:00 κατά τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη και μέχρι τις
02:00   κατά  τις  ημέρες  Παρασκευή,  Σάββατο  και  τις  παραμονές  αργιών,
συμπεριλαμβανομένης  της  25ης  Οκτωβρίου  (παραμονή  Αγ.  Δημητρίου)  για
καταστήματα,  τα  οποία  βρίσκονται  σε  ακτίνα  άνω των  πενήντα  (50)  μέτρων  από
κατοικίες, νοσοκομεία κ.α. και λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο.

Β. Η έγκριση της παράτασης θα χορηγείται από τα Συμβούλια  της Δημοτικών
Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας, εντός των εδαφικών τους ορίων,
κατόπιν αίτησης που θα καταθέτει ο ενδιαφερόμενος, χωρίς την προσκόμιση άλλων
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δικαιολογητικών  πέραν  του  αποδεικτικού  υποβολής  της  γνωστοποίησης.  Θα
επανεξετάζεται σε ετήσια βάση στις περιπτώσεις Α.2, Α.3 και Α.4.

Γ.  Η παράταση του  ωραρίου χρήσης  μουσικής  και  μουσικών  οργάνων θα
χορηγείται  υπό  τους  όρους  τήρησης  των  διατάξεων  της  Υγειονομικής  Διάταξης
Α5/3010/1985 και της  Αστυνομικής Διάταξης 3/1996. Θα ανακαλείται σε περίπτωση
διαπίστωσης παράβασης των παραπάνω διατάξεων και των διατάξεων που διέπουν
συνολικά τη χρήση μουσικής από ΚΥΕ, πάνω από δύο (2) φορές το έτος.

Δ. Από την έναρξη της παρούσας παύουν να ισχύουν οι αποφάσεις Δημοτικού
Συμβουλίου 1052/2013 και 2459/2002.

Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί και να αναρτηθεί όπως ορίζει ο νόμος.

Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Μειοψηφεί ο Δ.Σ. κ. Γ. Αβαρλής
Λευκό οι Δ.Σ. κ.κ. Γλ. Καλφακάκου, Λ. Αϊβάζογλου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεσσαλονίκη 02-08-2017 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΓΟΥΛΑ ΓΛ. ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ
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