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Χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής 

με παράταση 

-Νικολαίδης Νικόλαος  

 

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 08 Ιανουαρίου 2016, ημέρα  
Παρασκευή και ώρα 13.30, συνήλθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής Δ. Δράμας, μετά από την 756/08-01-2016 γραπτή πρόσκλησή του 
Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, Δημάρχου Δράμας, που γνωστοποιήθηκε 
τηλεφωνικώς  σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010).  

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, 

βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη: 
 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος  
2. Σιδηρόπουλος Δημήτριος,  
3. Ρεμόντης Σταμάτιος  
4. ΧηΓιάννης Αναστάσιος, ως  αναπληρωματικός του Μωυσιάδη Αριστείδη, ο οποίος 

έγκαιρα δήλωσε ότι θα απουσιάζει από τη συνεδρίαση 
5. Τσεπίλης Γεώργιος 
6. Ηλιόπουλος Στέργιος 
7. Καλφόπουλος Ευάγγελος 

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Τερζής Ανέστης  
2. Ρεμόντης Θεμιστοκλής 

 
 

 
Με την παρουσία και της Τσιπουρίδου Αγγελικής, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, 
γραμματέως  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο  πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 
 
 
Το  σώμα  ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του 
Δήμου Δράμας.  
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Ο κ. πρόεδρος, εισάγοντας το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το αριθμ. πρωτ.59320/22-12-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς 
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, σχετικά με την χορήγηση άδειας 
λειτουργίας μουσικής με παράταση, για το κατάστημά του «Επιχείρηση αναψυχής προσφοράς 
κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» του κ. Νικολαΐδη Νικόλαου, που βρίσκεται στην 
Τ.Κ. Μαυροβάτου και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά.  

 
             
Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω  έγγραφο της υπηρεσίας, 

έχει όπως παρακάτω: 
«ΣΧΕΤ:   

(α) άρθρο 80 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ-114Α/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων 

(β) άρθρο 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης 

(γ) η υπ’ αρ. 10551/23-02-2007(ΦΕΚ 246Β /26-2-2007) Κ.Υ.Α.)  

(δ)  η υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220(ΦΕΚ 2496 Β/4-11-2011) Κ.Υ.Α 

(ε) η υπ’ αρ. 57735/14-12-2015 αίτηση  του Νικολαΐδη Νικολάου του Θεοδώρου. 

 

 

       Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 22-12-2015 

έκθεση που αφορά στη  χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων διάρκειας 

για τρία  (3) έτη και με δικαίωμα παράτασης ωραρίου  λειτουργίας μουσικής  έως τις 03:00 

στον παρακάτω:  

  Νικολαΐδη Νικόλαο του Θεοδώρου, για  το κατάστημά του «Επιχείρηση αναψυχής 

προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» που βρίσκεται στην Τ.Κ. 

Μαυροβάτου. 

     Παρακαλούμε για τις  ενέργειες σας. 

 

ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο Νικολαΐδη Νικόλαος του Θεοδώρου, κατέθεσε στην υπηρεσία μας αίτηση με αρ.πρωτ. 

57735/14-12-2015 προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια Μουσικής για τρία (03) έτη και 

επίσης  σύμφωνα με την υπ΄αρ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη ζητά την θερινή και την 

χειμερινή περίοδο καθημερινά μέχρι την 03:00 ώρα και παράταση ωραρίου λειτουργίας 

μουσικής, για  το κατάστημά του ««Επιχείρηση αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο 

οινοπνευματωδών ποτών» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυροβάτου.           

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ       

       Έχει καταθέσει την από 14-12-2015 Υπεύθυνη Δήλωση με τη οποία δηλώνει ότι η 

μουσική που χρησιμοποιεί στο κατάστημά του ανήκει αποκλειστικά και μόνον σε 

δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού 

τους δικαιώματος σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης  μουσικών έργων & πνευματικών 

δικαιωμάτων «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ». 

       Υπάρχει η υπ΄αρ. 4961/18-12-2015 βεβαίωση για χορήγηση άδειας μουσικών 

οργάνων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας 

Δράμας. 

       Έχει καταθέσει το υπ`αριθ. 11241/14-12-2015 διπλότυπο είσπραξης που αφορά στο 

παράβολο του Δήμου για (3) έτη. 

        

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ  

 Α) Δεν υπάρχουν καταγγελίες πολιτών σχετικά με την ηχορύπανση από μουσική για το εν 

λόγω κατάστημα.  

Β) Δεν υπάρχουν παραβάσεις από την Αστυνομία σχετικές με την λειτουργία μουσικής.  
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       Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 03/1996 Αστυνομική Διάταξη η άδεια λειτουργίας 

μουσικών οργάνων μπορεί να παραταθεί για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο 

μέχρι την 03:00, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων». 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και 
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 73 του Ν.3852/10, την αίτηση του 
ενδιαφερομένου και το έγγραφο της υπηρεσίας  

 

      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 

 

 Για την χορήγηση   άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων διάρκειας για 
τρία (3) έτη και  δικαίωμα παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής έως τις 03:00 για το 
κατάστημα  «Επιχείρηση αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» 
του κ. Νικολαΐδη Νικόλαου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυροβάτου. 

 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 
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Το μέλος της επιτροπής Σιδηρόπουλος  Δημήτριος, ως προεδρεύοντας  με τις 
περισσότερες ψήφους εκλογής, εισάγοντας το 3Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα  μέλη  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το αριθμ. πρωτ. 57929/16-12-
2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης σχετικά με 
την τροποποίηση της 301/2014 Κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, 
σχετικά με τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Δράμας, και καλεί αυτά να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, 
έχει όπως παρακάτω: 

«Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 
τεύχος Α'): «Με αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου των Περιφερειακών Συμβουλίων 
των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές 
της Περιφέρειας Αττικής και της Mητροπολιτικής Eνότητας Θεσσαλονίκης και των 
Δημοτικών Συμβουλίων για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων 
της χώρας, που εκδίδονται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
Ν.4264/14, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής τους για την 
εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών ρυθμίζονται θέματα ιδίως όπως: α) οριοθέτηση 
και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των θέσεων των 
επαγγελματιών πωλητών που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε 
μορφή και άνθη, καθώς και των θέσεων των πωλητών που διαθέτουν τρόφιμα γης και 

θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή και άνθη, β) οριοθέτηση του χώρου που 
καταλαμβάνουν οι πωλητές, αρίθμηση θέσεων, καθορισμός ενιαίων μέτρων του μήκους 
των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των πωλητών, στάθμευσης αυτοκινήτων 
αδειούχων πωλητών, μέριμνα για την τοποθέτηση, εντός του χώρου λειτουργίας της 
λαϊκής αγοράς, των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκινούμενα ή 
ρυμουλκούμενα) και των οχημάτων ειδών κυλικείων, γ) ώρες προσέλευσης και 
αποχώρησης των πωλητών, μεταφοράς εξοπλισμού και εμπορευμάτων, πριν και μετά 
από το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών, δ) καθαριότητα του 
χρησιμοποιούμενου χώρου από τους αδειούχους πωλητές, άμεση συλλογή των 
απορριμμάτων και των χαρτοκιβωτίων, τρόπος έκθεσης και πώληση των προϊόντων και 
ειδικότερα των νωπών ψαριών - συλλογής και απομάκρυνσης των νερών από το 
λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των ψαριών, απολύμανσης 
του χώρου, απαγόρευσης καθαρισμού ψαριών, ε) τις διαστάσεις, τον τύπο και το 
περιεχόμενο των πινακίδων που υποχρεούνται οι πωλητές να τοποθετούν σε εμφανές 
μέρος του σημείου πώλησης, ιδίως το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, την ιδιότητα του 
πωλητή (παραγωγός ή επαγγελματίας ή παραγωγός βιολογικών προϊόντων), τον αριθμό 
μητρώου, την περιοχή παραγωγής των προϊόντων και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο, στ) 
ο τύπος, το χρώμα και το υλικό του εκθετηρίου των πωλούμενων προϊόντων και του 
στεγάστρου του, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και ενιαία αισθητική, καθώς και ο 
τρόπος εμφάνισης και συμπεριφοράς των πωλητών.» 

Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής: 
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους 
εκδίδοντας  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με 
τις οποίες:… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που 
επιτρέπεται η  άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, 
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δημοτικούς ή κοινοτικούς  χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής 
υπαίθριας διαφήμισης...» 

 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του 
άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.. 
 Σε εφαρμογή των ανωτέρω και για την ρύθμιση των σχετικών θεμάτων λήφθηκε 
η υπ’αριθμ. 301/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7552Ω9Μ-9ΒΨ) με 
θέμα «Τροποποίηση της 630/2011 Κανονιστικής ΑΔΣ, σχετικής με τη λειτουργία της λαϊκής 
αγοράς του Δήμου Δράμας». 
 Στο άρθρο 10 «Προσθήκη – Τροποποίηση – Κατάργηση» της ανωτέρω Απόφασης 
ορίζεται ότι «Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισμού ή των επιμέρους 
άρθρων πραγματοποιείται οποτεδήποτε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
 Κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την λήψη της ανωτέρω Απόφασης 
διαπιστώθηκε σοβαρό και συνεχές πρόβλημα με τις θέσεις όπου δραστηριοποιούνταν οι 
επαγγελματίες πωλητές τροφίμων θάλασσας. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι λόγω της 
κλίσης του οδοστρώματος δεν είναι δυνατή η πλήρης αποστράγγιση των παραγόμενων 
απόνερων με ιδιαίτερα επιβαρυντικό αποτέλεσμα για τους παρακείμενους εκθέτες, 
κατοίκους καθώς και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η ανωτέρω 
διαπίστωση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η τεχνική επίλυση του προβλήματος δεν 
είναι εφικτή καθιστά επιτακτικό τον καθορισμό των θέσεων όπου διατίθενται τρόφιμα 
θάλασσας ώστε να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.4264/14, όπως αντικαταστάθηκε 
από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4328/15, οι πωλητές αλιευτικών προϊόντων 
τοποθετούνται χωριστά από τους υπόλοιπους παραγωγούς ή επαγγελματίες πωλητές 
και σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση. Επισημαίνεται ότι οι θέσεις με Α/Α 99 και 
102 στη λαϊκή αγορά της Δράμας πληρούν την εν λόγω προϋπόθεση. 

Για το λόγο αυτό και σε εφαρμογή των όσων ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 3 
του Ν.4264/14, παρακαλούμε για την διατύπωση εισήγησης προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο για την τροποποίηση του άρθρου 2 του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας 
της Λαϊκής Αγοράς ως ακολούθως: 
 
«Άρθρο 2ο 
Οδούς που καταλαμβάνει η Λαϊκή Αγορά - Οριοθέτηση – Διαγράμμιση – 
Καθορισμός θέσεων πωλητών που διαθέτουν τρόφιμα θάλασσας 
 
Η Λαϊκή Αγορά του Δήμου Δράμας καταλαμβάνει : 
Α) Την οδό 19ης Μαΐου από την οδό Αντιγόνου από το ύψος της γέφυρας, έως το 
σημείο που τέμνεται αυτή με την οδό Αγίας Σοφίας, 
Β)Την οδό Ηφαιστίωνος από το σημείο που τέμνεται με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως 
το σημείο που τέμνεται με την οδό 19ης Μαΐου, 
Γ) Την οδό Ιπποκράτους από το σημείο που τέμνεται αυτή με την οδό 19ης Μαΐου έως 
το σημείο που τέμνεται με την οδό Χαρ. Τρικούπη, 
Δ)Την οδό Φιλώτα από το σημείο που τέμνεται αυτή με την οδό 19ης Μαΐου, έως το 
σημείο που τέμνεται με την οδό Χαριλάου Τρικούπη, 
Ε)Την οδό Κλείτου από το σημείο που τέμνεται αυτή με την οδό Ηφαιστίωνος, έως το 
σημείο που τέμνεται με την οδό Φιλώτα, 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086480
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000026580_S0000114058#2
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Ζ)Την οδό Σίνα από το σημείο που τέμνεται αυτή με την οδό 19ης Μαΐου έως το σημείο 
που τέμνεται με την οδό Μιαούλη 
 

 
 
 
 
Οι θέσεις της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας φέρουν αρίθμηση με Α/Α από 

0 έως 369 όπως αυτές έχουν διαγραμμιστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
Δράμας. Οι θέσεις των πωλητών που διαθέτουν τρόφιμα θάλασσας είναι οι θέσεις με 
Α/Α 99 και 102» 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και 
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 73 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της 
υπηρεσίας  

Με την παρατήρηση των μελών της επιτροπής : 1) Μωüσιάδη Αριστείδη και 
2) Τσεπίλη Γεωργίου ότι, ψηφίζουνε το θέμα με την προϋπόθεση πως, ο χώρος που 
μεταφέρονται οι δύο εκθέτες, πληροί τους όρους υγιεινής και δεν θα μετακινηθούν από 
εκεί. 

Μειοψηφούντος του μέλους Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος ψήφισε λευκό 
και ο οποίος δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί εκτενέστερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

      Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        κ α τ ά      π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 Περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 301/2014 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου, με θέμα «Τροποποίηση της 630/2011 Κανονιστικής ΑΔΣ , σχετικής με 
τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας»  και μόνο σε ότι αφορά στο 
άρθρο 2 αυτής, το οποίο θα έχει όπως παρακάτω: 
 
Άρθρο 2ο 
Οδούς που καταλαμβάνει η Λαϊκή Αγορά - Οριοθέτηση – Διαγράμμιση – 
Καθορισμός θέσεων πωλητών που διαθέτουν τρόφιμα θάλασσας 
 
Η Λαϊκή Αγορά του Δήμου Δράμας καταλαμβάνει : 
Α) Την οδό 19ης Μαΐου από την οδό Αντιγόνου από το ύψος της γέφυρας, έως το 
σημείο που τέμνεται αυτή με την οδό Αγίας Σοφίας, 
Β)Την οδό Ηφαιστίωνος από το σημείο που τέμνεται με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως 
το σημείο που τέμνεται με την οδό 19ης Μαΐου, 
Γ) Την οδό Ιπποκράτους από το σημείο που τέμνεται αυτή με την οδό 19ης Μαΐου έως 
το σημείο που τέμνεται με την οδό Χαρ. Τρικούπη, 
Δ)Την οδό Φιλώτα από το σημείο που τέμνεται αυτή με την οδό 19ης Μαΐου, έως το 
σημείο που τέμνεται με την οδό Χαριλάου Τρικούπη, 
Ε)Την οδό Κλείτου από το σημείο που τέμνεται αυτή με την οδό Ηφαιστίωνος, έως το 
σημείο που τέμνεται με την οδό Φιλώτα, 
Ζ)Την οδό Σίνα από το σημείο που τέμνεται αυτή με την οδό 19ης Μαΐου έως το σημείο 
που τέμνεται με την οδό Μιαούλη 
 

Οι θέσεις της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας φέρουν αρίθμηση με Α/Α από 
0 έως 369 όπως αυτές έχουν διαγραμμιστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
Δράμας. Οι θέσεις των πωλητών που διαθέτουν τρόφιμα θάλασσας είναι οι θέσεις με 
Α/Α 99 και 102 
 

ΑΔΑ: ΩΝΓΔΩ9Μ-2Δ7



Κατά τα λοιπά θα ισχύει η 630/2011 ΑΔΣ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
301/2014 ΑΔΣ 
 
 Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 

ΑΔΑ: ΩΝΓΔΩ9Μ-2Δ7
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