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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ       

 

Περίληψη 
«Χορήγηση παράτασης ωραρίου άδειας χρήσης μουσικών οργάνων» 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μηνός 
Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00́ 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δοξάτου, 
μετά από την αριθμ. πρωτ. 1302/10-02-2020  γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με 
αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως 
αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών  
βρέθηκαν παρόντα  6 μέλη: 

          ΠΑΡΟΝΤΑ     ΑΠΟΝΤΑ 
1 Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 1 Λουλούδης Ιωάννης 
2 Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης    

3 Καγγελίδης Ιωάννης   

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος    
5 Κρικοπούλου – Πατιά Κωνσταντίνα   
6 Κιτσουκάκης Ιωάννης   

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,  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 
αριθμ.πρωτ. 1268/07-02-2020 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία έχει ως κάτωθι: 
«…ΘΕΜΑ: «Χορήγηση παράτασης ωραρίου άδειας χρήσης μουσικών οργάνων » 
 

Σας αποστέλλω συν/να αίτηση χορήγησης παράτασης ωραρίου της χρήσης μουσικών 
οργάνων του Ευθυμιάδη Σάββα του Μιλτιάδη για το κατάστημά του, που βρίσκεται επί της οδού 
Βασ. Κωνσταντίνου 29 στον Άγιο Αθανάσιο, μαζί με την υπ’ αριθ. 1131458 γνωστοποίηση 
Κ.Υ.Ε., 

 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.  
  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 
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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 ραδιόφωνου, 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 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') 
 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω παρακαλώ για την έγκριση ή την απόρριψη της παραπάνω 
αίτησης.…» 
 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  να 
αποφασίσουν  σχετικά.  
 Η Επιτροπή Ποιότητας   Ζωής αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 . 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 
3. Το άρθρο 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α΄/7.12.2016) «Νέο θεσμικό 

πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 16228/17.5.2017 (ΦΕΚ 

1723/Β΄/18.5.2017).  
5. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και  285 του Ν. 3463/2006.  
6. Την ανωτέρω εισήγηση με τα συνημμένα σε αυτήν σχετικά έγγραφα. 

μετά από συζήτηση,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την αρθμ.πρωτ. 1267/7-2-2020 αίτηση για χορήγηση παράτασης ωραρίου 
άδειας χρήσης μουσικών οργάνων ως εξής: 
α) για το κατάστημα του Ευθυμιάδη Σάββα του Μιλτιάδη, που βρίσκεται επί της οδού 
Βασ. Κωνσταντίνου 29 στον Άγιο Αθανάσιο.  
Επισημαίνεται ότι: 
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- 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 
ραδιόφωνου, 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 
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') 

 
Η άδεια θα ανακληθεί εφ’ όσον δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
νομοθετικές διατάξεις και  στην περίπτωση ύπαρξης επιβεβαιωμένων καταγγελιών 
όχλησης από τους περίοικους.   
 
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την έκδοση των σχετικών αδειών.  
 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 4/14-02-2020. 
Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο  Πρόεδρος      Τα Παρόντα Μέλη 
Θεμιστοκλής Ζεκερίδης    Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης 
       Καγγελίδης Ιωάννης 
       Μπερμπερίδης Αθανάσιος 
       Κρικοπούλου  Πατιά Κων/να 
       Κιτσουκάκης Ιωάννης  
         

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης  
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