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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ. Ε. 
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ.

Σήμερα Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 11:30 
π.μ.   συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. 
πρωτ. 4644/4-3-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά 
και  αναπληρωματικά  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
         Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2. Μαρία Βλάχου- Κατσάρα, 
3. Δημήτριος Ταπαζίδης, 4. Μιχάλης Φουνταλής. 5.Βασίλειος Δημητριάδης..
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου, 2. Δημήτριος Γιώγας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι  ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και προτείνει να συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  75  του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

    ●   Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για τη χορήγηση 
παράτασης ωραρίου της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος της Δ. Ε. Βεγορίτιδας.

          Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 

Εισηγούμενος  ο Πρόεδρος το μοναδικό θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, 
εκθέτει στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 
του Δήμου η οποία αναφέρει τα παρακάτω:
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Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1-Α του Άρθρου 73  του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) : Νέα Αρχιτεκτονική  

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,  
σύμφωνα  με  το  οποίο,  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  είναι  υπεύθυνης  για  τη  
χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. 

2. Την παρ. 1-Β του Άρθρο 73  του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) : Νέα Αρχιτεκτονική  
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,  
σύμφωνα  με  το  οποίο,  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  εισηγείται  στο  Δημοτικό  
Συμβούλιο τα σχέδια Κανονιστικών αποφάσεων των Άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.  
(Ν. 3463/2006).

3. Την παρ. 6-28 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) : Νέα Αρχιτεκτονική  
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,  
σύμφωνα  με  το  οποίο,  η  αρμοδιότητα  για  τον  καθορισμό  χρονικών  ορίων  
λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, μεταβιβάστηκε στους δήμους. 

4. Την παρ.  1-στ  της  του Άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.  (Ν.  3463/2006),  σύμφωνα με  το  
οποίο:  Προσδιορίζουν τους όρους και  τις προϋποθέσεις  για την εγκατάσταση  και  
λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη  
χορήγηση της άδειας των οποίων είναι αρμόδιοι, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές  
διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας, της  
δασικής  νομοθεσίας,  της  νομοθεσίας  για  την  πυροπροστασία,  για  τους  
αρχαιολογικούς  και  ιστορικούς  τόπους,  τις  διατάξεις  του  γενικού  πολεοδομικού  
σχεδίου, του οικοδομικού κανονισμού και τους γενικούς όρους που προβλέπονται  
από τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.
Μπορούν, επίσης, πέραν των ανωτέρω, να προσδιορίζουν ειδικότερους όρους και  
προϋποθέσεις  για  την  ίδρυση  και  εγκατάσταση  των  ανωτέρω  επιχειρήσεων  και  
δραστηριοτήτων  σε  περιοχές,  που  επηρεάζουν  το  φυσικό,  πολιτιστικό  και  
αρχιτεκτονικό περιβάλλον, την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες  
των  πόλεων  και  των  οικισμών,  εκτός  των  περιοχών,  για  τις  οποίες  έχουν  
προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι χρήσεων γης.

5.  Την  Απόφαση  189/2006  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  την  οποία  
καθορίστηκαν οι όροι για την παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων για τα όρια  
του Δήμου Έδεσσας, όπως υπήρχαν τότε και εξακολουθεί να ισχύει.

Εισηγούμαστε 

              Την παράταση  ωραρίου  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικών οργάνων  σε  
Καταστήματα  Υγειονομικού  ενδιαφέροντος  της  Δ.Ε.  Βεγορίτιδας,  σύμφωνα με  τα  όσα  
καθορίστηκαν και ισχύουν για τη Δ.Ε. Έδεσσας (τότε Δήμος Έδεσσας) με την Απόφαση  
189/2006 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα εισηγούμαστε:
Την παράταση του ωραρίου της Άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε Καταστήματα  
Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος,  κατόπιν  σχετικής  αίτησης  τους,  όλες  τις  ημέρες  της  
εβδομάδας  (πλην  Σαββάτου)  μέχρι  την  ώρα  02:00  π.μ.  της  επομένης  και  για  τις  
παραμονές  των εορτών που είναι  και  επίσημες αργίες  και  το Σάββατο,  μέχρι την ώρα  
03:00 π.μ. της επομένης, υπό τους όρους που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 3/8-1-1995  
Αστυνομική Διάταξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα  
και υπό εξής πρόσθετους όρους:

1. Της τοποθέτησης προηγουμένως στο κατάστημα που αιτείται την παράταση, ειδικού  
ηλεκτρονικού εξαρτήματος (κόφτη) στην πηγή της μουσικής, το οποίο θα περιορίζει  
απόλυτα  την  ένταση  αυτής,  στον  προβλεπόμενο  επιτρεπόμενο  ανώτατο  βαθμό  
έντασης.
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2. Της διατήρηση  από  το  Δήμο,  του  δικαιώματος  να αφαιρέσει  την  άδεια,  εφόσον  
διαπιστωθεί  ότι  ενοχλούνται  οι  περίοικοι,  ανεξάρτητα  από  την  παραβίαση  του  
ανώτατου επιτρεπόμενου βαθμού έντασης της μουσικής.

Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής   να 
αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, αφού έλαβε υπόψη 
της τις παραπάνω διατάξεις, την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου  73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,

Αποφασίζει ομόφωνα

        Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  τη  λήψη απόφασης  για  τη  χορήγηση 
παράτασης  ωραρίου  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  σε  Καταστήματα 
Υγειονομικού ενδιαφέροντος της Δ.Ε. Βεγορίτιδας, σύμφωνα με τα όσα καθορίστηκαν 
και  ισχύουν  για  τη  Δ.Ε.  Έδεσσας  (τότε  Δήμος  Έδεσσας)  με  την  αριθ.  189/2006 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και πιο συγκεκριμένα:
       Η  παράταση  του  ωραρίου  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  σε 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να δίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης τους, 
για όλες τις ημέρες της εβδομάδας (πλην Σαββάτου) μέχρι την ώρα 02:00 π.μ. της 
επομένης  και  για  τις  παραμονές  των  εορτών  που  είναι  και  επίσημες  αργίες  και  το 
Σάββατο, μέχρι την ώρα 03:00 π.μ. της επομένης, υπό τους όρους που προβλέπονται 
στην  υπ’  αριθ.  3/8-1-1995  Αστυνομική  Διάταξη  του  Αρχηγού  της  Ελληνικής 
Αστυνομίας, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα και υπό τους εξής πρόσθετους όρους:

1. Της τοποθέτησης προηγουμένως στο κατάστημα που αιτείται την παράταση, 
ειδικού ηλεκτρονικού εξαρτήματος (κόφτη) στην πηγή της μουσικής, το οποίο 
θα περιορίζει  απόλυτα την ένταση αυτής, στον προβλεπόμενο επιτρεπόμενο 
ανώτατο βαθμό έντασης.

2. Της διατήρηση από το Δήμο, του δικαιώματος να αφαιρέσει την άδεια, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι ενοχλούνται οι περίοικοι, ανεξάρτητα από την παραβίαση του 
ανώτατου επιτρεπόμενου βαθμού έντασης της μουσικής.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
14:30 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 7/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 11/3/2016
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου- 
Κατσάρα,  Μιχάλης Φουνταλής,  Βασίλειος 
Δημητριάδης.  

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Γενικός Γραμματέας του Δήμου
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-κ. Βιληγέννης Ευστράτιος
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