
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ               
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 
 Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 9-22/06/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (22) είκοσι δυο του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου 

συνήλθε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ 

αριθ.1795/17/06/22 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Μαγουλά Δ., που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σερίφου και 

επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Δημοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010) για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 

θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης ωραρίου 

μουσικής σε καταστήματα. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Μαγουλάς Δ., Πρόεδρος Δ.Σ.             1.Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.   

2. Λιβάνιος  Σ., Αντιδήμαρχος.               2.Ρεβίνθης Ευαγ., Αντιδήμαρχος.   

3. Ράμπιας Σ., Αντιδήμαρχος.                3. Πελοποννήσιος Μ., Δ.Σ. 

4. Χρυσολωράς Θ., Δ.Σ.                 4.Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ. 

5. Λιβάνιος Γεώργιος., Δ.Σ.       5.Κόντες Ιωάννης, Δ.Σ. 

6. .Μποφίλιος Π., Δ.Σ. 

7. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ 

8. Χρυσολωράς Μιχ., Δ.Σ.        

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη 

Ειρήνη. 

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση ενός 

(1) εκτάκτου θέματος ως κάτωθι:    

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: 
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• Σχετικά με αίτημα της κυρίας Καββαθά Λένας. 

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση ενός  (1) εκτάκτου  θέματος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος. 

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης ωραρίου 

μουσικής σε καταστήματα. 

Αριθμός Απόφασης : 72 /2022 

Ο πρόεδρος του ΔΣ κύριος  Μαγουλάς Δημήτριος , έδωσε το λόγο στο 

Δήμαρχο, κ. Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα 

είπε μεταξύ άλλων τα εξής: 

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:  

Σύμφωνα  με 

Α)το άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 : 

«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 διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών 

παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και 

στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρμόδιας 

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».[2] 

2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν 

διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, 

το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών 

και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική 

Υπηρεσία. 

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι τις 22.00 μ.μ. τη χειμερινή περίοδο και 

τις 23.00 μ.μ. ώρα τη θερινή περίοδο 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 
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τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 π.μ. ώρα  και 

για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 π.μ. ώρα, με 

την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων 

πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται 

ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα. 

5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά 

με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση 

των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 

6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία 

μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά 

τις ώρες λειτουργίας αυτών.  

Β)Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π.οικ. 36587/2021 που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 2476/Β/10-6-2021 και  αφορά μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Covid-19 στο σύνολο της 

ελληνικής επικράτειας. 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψιν του Δ.Σ τις αιτήσεις των καταστηματαρχών προς 

έγκριση  

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν 

του την  εισήγηση του Δημάρχου, τις αιτήσεις των καταστηματαρχών και την 

κείμενη νομοθεσία  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α.  Χορηγεί  –  ανανεώνει την άδεια χρήσης μουσικής στους αιτούντες 

καταστηματάρχες του νησιού, μέχρι τις  22.00 μ.μ.  ώρα τη χειμερινή περίοδο 

και τις 23.00 μ.μ.  την καλοκαιρινή περίοδο και την παράταση της άδειας 

μουσικής από τις 22.00 μ.μ. ώρα τη χειμερινή περίοδο και τις 23.00 μ.μ. την 

καλοκαιρινή περίοδο, μέχρι τις 03.00 π.μ. ώρα τις καθημερινές και τα  

Σαββατοκύριακα σε κλειστούς χώρους και μέχρι τις 02:00 π.μ. σε ανοικτούς, 

σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 36587/2021 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

2476/Β/10-6-2021. 

Η άδεια χορηγείται με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς: 
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1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με 

κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλο (αθόρυβο) σύστημα 

εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού, ώστε να μη δημιουργείται 

ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο. 

3.- Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή 

εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα . 

4.-Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δε θα ξεπερνά σε καμιά 

περίπτωση τα 80db(A). 

5.- Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε 

ισχύ για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια. 

Β) Χορηγεί άδεια μουσικής στους αιτούντες, όπως παρουσιάζονται στον 

κάτωθι πίνακα: 

Α/Α Αιτών/ούσα ΑΡΙΘ. 

ΠΡΩΤ. 

Απάντηση αιτήματος 

1. Νικολάου Γεώργιος 1769/16-

06-2022 

Έγκριση αιτήματος, ομόφωνα. 

2. Λαδόπουλος Δημήτριος 1687/06-

06-2022 

Έγκριση αιτήματος, ομόφωνα. 

3. Ξυπνητός 

Πέτρος(Υποκατάστημα- 

Γάιδαρος) 

1453/19-

05-2022 

Έγκριση αιτήματος, ομόφωνα. 

4. Ξυπνητός Π. & 

Ξυπνητός Ι. Ο.Ε. 

1454/19-

05-2022 

Έγκριση αιτήματος, ομόφωνα. 

5. Ξυπνητός Πέτρος ( 

Κεντρικό- Γάιδαρος) 

1455/19-

05-2022 

Έγκριση αιτήματος, ομόφωνα. 

6. Ρενέσης Αριστείδης  1081/12-

04/2022 

Έγκριση αιτήματος, ομόφωνα 
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7. Μαστοράκης 

Ευστράτιος 

935/29-

03-2022 

Έγκριση αιτήματος, ομόφωνα 

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες έκδοσης άδειας 

μουσικής στους αιτούντες καταστηματάρχες. 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 

παρόντες  

Υπογραφή        Υπογραφές  

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

ΑΔΑ: 6Ι3ΦΩ1Η-748


		2022-06-28T11:13:08+0300
	Athens




