
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης επί αιτήματος περί χορήγησης έγκρισης παράτασης ωραρίου 

άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα που βρίσκεται στην κοινότητα 

Καλαμπακίου». 

 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα τη  2α του μηνός Αυγούστου 

2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα από 12.00΄ πραγματοποιήθηκε Τακτική  

Συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. 

Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 7593/28.07.2022 πρόσκληση  που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης (πρόσκληση) όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, 

όλα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 

πέντε (5) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                          ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

Αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

   

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την 

τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση 

και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με την 

περίληψη, θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής τη σχετική απόφαση του Τ.Σ κοινότητας 

Καλαμπακίου, καθώς και την υπ’ αριθμ.πρωτ. 7573/28/07/2022 εισήγησή του Αυτοτελούς 

Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία έχει ως ακολούθως: 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9/02-08-2022 Τακτικής 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 18/2022 
 

ΑΔΑ: 6ΣΞΕΩ95-ΑΜΛ



 

 

«…….ΘΕΜΑ: «Χορήγηση παράτασης ωραρίου άδειας χρήσης μουσικών οργάνων » 

 

Σας αποστέλλω συν/να αίτηση χορήγησης παράτασης ωραρίου της χρήσης 

μουσικών οργάνων του Γεωργιτσόπουλου Γεωργίου του Χρήστου για το κατάστημά του, 

που βρίσκεται στην Κοινότητα Καλαμπακίου, μαζί με α) την υπ’ αριθ. 1176388 

γνωστοποίηση Κ.Υ.Ε. και β) την υπ’ αριθ. 11/2022 θετική απόφαση του Συμβουλίου 

Κοινότητας Καλαμπακίου για ικανοποίηση του αιτήματος προκειμένου να λάβει απόφαση 

η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ του Δήμου Δοξάτου σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία.  

Παρακαλώ όπως γνωμοδοτήσετε εάν συμφωνείτε ή όχι με το εν λόγω αίτημα.  

  

 

  Σας γνωρίζω ότι: 

- Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της 

παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης (ενσωματώθηκε 

στη γνωστοποίηση του Κ.Υ.Ε.). Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης 

της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του 

αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης. (άρθρο 29 παρ.3 Ν.4442/16) 

- Μια από τις αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών στον τομέα της Ποιότητας Ζωής 

και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών είναι και ο 

προσδιορισμός με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, των όρων και των ωρών 

λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία  λειτουργούν στην πόλη, στο 

πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της  διοίκησης. (άρθρο 75 

παρ.Ιγ9 κ 79 ΔΚΚ) 

- 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 ή κάποιου άλλου 

δικαιολογητικού.  (παρ.3 άρθρο 7 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 

1723/18.05.2017 τεύχος Β')(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.9/5951/24.02.2017) 

Περαιτέρω πληροφορίες θα μπορεί να αναζητά ο Δήμος από την αίτηση της 

γνωστοποίησης. (Αιτιολογική έκθεση Ν.4442/16) 

- Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/96(ΦΕΚ 15/96 

τεύχος Β') κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται η 

λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή 

τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη 

θορυβώδεις εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους και τα τραγούδια, 

οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, 

μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά 

χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του 

κοινού. 

- Η άδεια μουσικής 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 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-29-%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%87%CF%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-75-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-75-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CF%81%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CF%81%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-9595124-02-2017/
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/100867_1996-astynom-diataxi-3-1023-2-37-ia-96-ok.doc
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λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν 

διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 

- 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. (παρ.3 και 4 άρθρο 3 Αστυνομικής Διάταξης 3/96(ΦΕΚ 15/96 τεύχος 

Β')…….» 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου 

να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις 

των, κατεγράφησαν στα πρακτικά.   

 Η Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 

τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 100 του Ν. 4876/2021 και ισχύει.  

3. Την  αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ: 

ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση με συνημμένα σε αυτήν την με αριθ. 11766388 

Γνωστοποίηση ΚΥΕ. 

5. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της κοινότητας Καλαμπακίου, όπως 

αποτυπώνεται στην 11/2022 απόφασή του. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4442/2016. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.πρωτ. 7192/19-07-2022  αίτηση του  Γεωργιτσόπουλου Γεωργίου 

του Χρήστου για χορήγηση παράτασης ωραρίου άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το 

κατάστημά του, που βρίσκεται στην Κοινότητα Καλαμπακίου σύμφωνα με  την υπ’ αριθ. 

1234449 γνωστοποίηση Κ.Υ.Ε., την υπ’ αριθ. 11/2022 θετική απόφαση του Συμβουλίου 

Κοινότητας Καλαμπακίου & τη ισχύουσα νομοθεσία.  

Η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να 

δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα. (παρ.3 και 4 άρθρο 3 Αστυνομικής 

Διάταξης 3/96(ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β'), και να μην ενοχλεί τους περίοικους.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/02-08-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

      (υπογραφή)      (υπογραφές) 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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