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Από το 2ο πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης, της 26 Φεβρουαρίου 2021.
Αριθ. Απόφασης 1

Περίληψη
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής

Τακτική, δια περιφοράς, συνεδρίαση στις 26 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 έως 12:00
της Κοινότητας Ξάνθης, ύστερα από την αρ. πρωτ 3613/0202 πρόσκληση του Προέδρου της κ. Γεώργιου
Τσέπελη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθ. Πρωτ. 60249/22-09-2020
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο
67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές
αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, βρέθηκαν παρόντα δώδεκα (12)
μέλη, δηλαδή:
Παρόντες
11. Δέσποινα Τσαϊρίδου
1. Γεώργιος Τσέπελης
12. Κωνσταντίνος Χασάπης
2. Αλέξανδρος Δαβιτίδης
3. Αλέξανδρος Καράκος
4. Ανδρονίκη Κόπανου
5. Χρυσούλα Μεϊμαρίδου
6. Γεώργιος Παπαδόπουλος
7. Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου
8. Δημήτριος Σπυρίδων Σπάρταλης
9. Δάφνη Σταυράκη
10. Μαργαρίτα Τραχανέλη Σεκερτζή
Απόντες
1. Δημήτριος Αντώνογλου
2. Θεοδώρα Δήμου
3. Σοφία Παμπουκίδου
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν )
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Κοινότητας Δήμου Ξάνθης και αφού εισηγήθηκε
το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 3309/17-2-2021 εισήγηση
του Αντιδημάρχου Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψιν:
1) Οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α/7-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
2) Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του ν.4555/18 (ΦΕΚ 133
Α’/19-7-18) και τροποποιήθηκε με την παρ. 7 και την περίπτ. ε’ της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν.4623/19 (ΦΕΚ
134 A’/09-08-2019).
3) Οι διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
4) Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 της με αριθμ. 16228 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1723 Β’ 18-05-2017).
5) Η με αριθ. 3/1995 Αστυνομική Διάταξη (ΦΕΚ 15/Β΄/1996).
6) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Α5/3010/1985 Υγειονομικής Διάταξης.
7) Η με αριθ. πρωτ. 7617/14-3-1996 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.
8) Η εγκύκλιος 9/5951/24-02-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΒΩΥ465ΧΘ7-39Π).
9) Η με αριθμ. 530/2001 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης ως προς το σκέλος που αφορά την
παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κέντρα που λειτουργούν σε υπαίθριους χώρους κατά την
χειμερινή και θερινή περίοδο.
10) Η με αριθ. 25/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
με την οποία τροποποιείται η 530/2001 απόφαση Δ.Σ. ως προς το σκέλος που αφορά την παράταση ωραρίου
λειτουργίας μουσικής σε κέντρα που λειτουργούν σε στεγασμένους χώρους κατά την χειμερινή και θερινή
περίοδο.
11) Οι διατάξεις του άρθρου 285 του Δημοτικού Κώδικα ν.3463/2006.
12) Η με αριθ. πρωτ. 2906/11-02-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης κα. ΡΑΠΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής.
13) Το με αριθ. πρωτ. 3307/17-02-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της υπαλλήλου του Τμήματος Αδειοδοτήσεων
& Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης.
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14) Την με αριθ. πρωτ. 3308/17-02-2021 αναφορά της προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Σας ενημερώνουμε ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4442/2016:
«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 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας 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 χορήγησης 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.»
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης. Για την χορήγηση της άδειας
παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου (ΥΠ.ΕΣ.
εγκ.9/5951/24.02.2017).
Η παρ. 3 του άρθρου 3 της με αριθμ. 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης (ΦΕΚ 15/Β΄/1996), καθορίζει τα
χρονικά όρια λειτουργίας μουσικών οργάνων, για μεν την χειμερινή περίοδο μέχρι την 22.00 ώρα, για δε τη
θερινή περίοδο μέχρι την 23.00 ώρα, με δυνατότητα παράτασης μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και
«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».
Σύμφωνα με την αριθμ. 7617/14-3-1996 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
εξετάζονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση τα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπου βρίσκεται το κατάστημα
(αν δηλαδή στεγάζεται σε πολυκατοικία ή γειτνιάζει µε κατοικίες ή ξενοδοχεία κλπ.), το είδος του
καταστήματος (υπαίθριο ή κλειστό), η προηγούμενη συμπεριφορά του αιτούντος και γενικά οποιοδήποτε
στοιχείο σχετίζεται µε την τήρηση της συγκεκριμένης προϋπόθεσης. Έχει κριθεί δε από το ΣτΕ, ότι συνιστά
νόμιμο λόγο άρνησης χορήγησης της άδειας η διαπιστωθείσα επανειλημμένως κατά το παρελθόν χρήση
μουσικών οργάνων χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων χορηγηθείσης αδείας και των διατάξεων του
νόµου (ΣτΕ 9/1996 ∆ι∆ικ 1997 σελ. 530).
Επίσης, σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 79 του ν.3463/2006, οι Δήμοι, στο πλαίσιο της
κανονιστικής τους αρμοδιότητας, προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε
καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές
συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.
Η με αριθ. 530/2001 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ορίζει τα εξής όσον αφορά την παράταση
ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κέντρα που λειτουργούν σε υπαίθριους χώρους κατά την χειμερινή και
θερινή περίοδο:
«…έως τις 2:00π.μ. για τους ανοικτούς χώρους τόσο κατά την χειμερινή όσο και κατά την θερινή
περίοδο, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Σε περίπτωση διατάραξης της κοινής ησυχίας των περιοίκων θα αφαιρείται το δικαίωμα της παράτασης
του ωραρίου λειτουργίας μουσικής.»
Επίσης, η με αριθμ. 25/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, με την οποία τροποποιήθηκε
η 530/2001 απόφαση Δ.Σ. Ξάνθης ως προς το σκέλος που αφορά την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής
σε κέντρα που λειτουργούν σε στεγασμένους χώρους κατά την χειμερινή και θερινή περίοδο, ορίζει τα εξής:
«…Καθορίζει την παράταση ωραρίου λειτουργίας της μουσικής σε δημόσια κέντρα που λειτουργούν σε
στεγασμένους χώρους κατά την χειμερινή και θερινή περίοδο:
α) για Δευτέρα — Πέμπτη έως τις 2.00π.μ και
β) για Παρασκευή και Σάββατο, παραμονές εορτών, τετραήμερο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών
(Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή), Παρασκευή και Σάββατο κατά την διάρκεια των Γιορτών
της Παλιάς Πόλης, καθώς και παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έως
τις 3.00π.μ.
Επίσης αποφασίζεται ότι θα αφαιρείται η άδεια λειτουργίας μουσικής του καταστήματος μετά από τρεις
(3) βεβαιώσεις παραβάσεων για ηχορύπανση.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 530/2001 ως έχει.
Γίνεται μνεία ότι η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησή της.»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την παρ.
7 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 τα Συμβούλια Κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων αποφασίζουν
για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 285 του Δημοτικού Κώδικα ν.3463/2006: «Προϋπόθεση για τη
χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του
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ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις
εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία».
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε το σχετικό (12) αίτημα για χορήγηση άδειας χρήσης
μουσικής πέραν του προβλεπόμενου από την 3/1995 (ΦΕΚ 15/Β΄/1996) Αστυνομική Διάταξη ωραρίου, της
κας. ΡΑΠΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Πιτσαρία - Οβελιστήριο) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο - Μπουγατσάδικο)»
που βρίσκεται στην οδό Δημοκρίτου αριθ. 4-4Α στην Ξάνθη.
1. Το ανωτέρω κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λειτουργεί σύμφωνα με την με αριθ.
1188618 (ver.2) μεταβολή γνωστοποίησης, από τις 11-02-2021.
2. Το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας και γειτνιάζει µε κατοικίες.
3. Στην ανωτέρω γνωστοποίηση αναφέρει ότι θα κάνει χρήση μουσικών οργάνων ή ηχητικού
συστήματος εντός του καταστήματος μέχρι 80db.
4. Έως σήμερα και σύμφωνα με το αρχείο που τηρεί το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων, δεν έχει κοινοποιηθεί κάποια παράβαση σχετική με τη χρήση μουσικής για το
παραπάνω κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Επομένως:
• Η ενδιαφερόμενη προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ.
ΥΠ.ΕΣ. εγκ.9/5951/24.02.2017 εγκύκλιο.
• Έχει δηλώσει τη χρήση μουσικής στην με αριθ. 1188618 (ver.2) μεταβολή γνωστοποίησης όπως ορίζει
η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4442/2016.
• Δεν έχει βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμές οφειλές προς το Δήμο Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου
285 του ΚΔΚ ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/ τ.Α'/08.06.2006) και την από 15-02-2021 βεβαίωση δημοτικής
ενημερότητα του Τμήματος Ταμείου & Εσόδων Δήμου Ξάνθης.
Σας επισημαίνουμε ότι το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων δεν συνηγορεί στη
χορήγηση της άδειας σε καταστήματα που διαταράσσουν την κοινή ησυχία ή παραβιάζουν συστηματικά τους
όρους της άδειας, όπως αναφέρεται στις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις.
Εισηγούμαι
Θετικά για τη λήψη απόφασης από το Συμβούλιο σας, σχετικά με τη χορήγηση άδειας παράτασης
ωραρίου λειτουργίας μουσικής πέραν του προβλεπόμενου από την 3/1995 Αστυνομική Διάταξη (ΦΕΚ
15/Β΄/1996), στην κα. ΡΑΠΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Πιτσαρία - Οβελιστήριο) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο Μπουγατσάδικο)» που βρίσκεται στην οδό Δημοκρίτου αριθ. 4-4Α στην Ξάνθη με μηχανικά μέσα-μουσικά
όργανα εντός του καταστήματος και μέχρι 80db.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Κοινότητας Δήμου Ξάνθης να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση,
τα σχετικά δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής πέραν του προβλεπόμενου από
την 3/1995 Αστυνομική Διάταξη (ΦΕΚ 15/Β΄/1996), στην κα. ΡΑΠΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για
το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Πιτσαρία Οβελιστήριο) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αναψυκτήριο χωρίς
παρασκευαστήριο - Μπουγατσάδικο)» που βρίσκεται στην οδό Δημοκρίτου αριθ. 4-4Α στην Ξάνθη με
μηχανικά μέσα-μουσικά όργανα εντός του καταστήματος και μέχρι 80db.
……………………………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2021.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Τσέπελης
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 01-03-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Κοινότητας Ξάνθης
Τσαπαδίκου Αικατερίνη

