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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.   ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ   
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  13:00  μ.μ., συνεδρίασε  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου,  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση με  αριθ. πρωτ. 19838/8-9-2017 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 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2.  Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτικό μέλος,
3. Δημήτριος Ταπαζίδης Τακτικό μέλος,
4. Ελισάβετ  Φράγκου–Κυανίδου,  Τακτ. 
μέλος,
5. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος).

1. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,
2. Δημήτριος Γιώγας Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει  την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής αρχίζουν να 
συζητούν το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  την αριθ. πρωτ. 15653/ 20-7-2017 εισήγηση 
του Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Στην συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης παραβρέθηκαν και οι ιδιοκτήτες των 
καταστημάτων για τα οποία προτείνεται η οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος, δυνάμει της αριθ. 26/2017 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής.

1.  Νομοθετικό πλαίσιο
Α.    Σύμφωνα με το  Π.Δ. 180/79, άρθρο 2 εδ. τελ.  «…Εάν μετά από  3 αποφάσεις  
προσωρινής  αφαιρέσεως  της  άδειας λειτουργίας  καταστήματος  στις  οποίες  
συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα  
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εκδοθούν σύμφωνα με τις προισχύσασες διατάξεις,  βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των 
προαναφερομένων διατάξεων  εντός έτους από  την έκτιση της τελευταίας  προσωρινής  
αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος  δύναται να αφαιρείται οριστικά με 
απόφαση  του  Υπουργού  Δημόσιας  Τάξης,  ύστερα  από  πρόταση  του  Αρχηγού  της  
Ελληνικής Αστυνομίας…».
  Β.    Περεταίρω, ως προς  όργανο που είναι αρμόδιο για τα παραπάνω και μετά τη  
κατάργηση της δημαρχιακής επιτροπής στο άρθρο 73 (παρ. 1Α στ. ιι) του Ν. 3852/2010 
(Πρόγραμμα Καλλικράτης),  προβλέπεται  ότι  η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  του οικείου  
Δήμου είναι αρμόδια, για «την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης  
και  λειτουργίας  των  καταστημάτων  επιχειρήσεων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  και  
δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου».
 Γ.   Εξάλλου  σύμφωνα  με  το  άρθρο  15  παρ.  1  της  αρ.  16228/18-5-2017  Υ.  
Απόφασης, «οι κυρώσεις για παραβάσεις  των κανόνων λειτουργίας που προβλέπονται  
στην  κείμενη  νομοθεσία  δεν  θίγονται.  Όπου  στη  κείμενη  νομοθεσία  προβλέπεται  η  
κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας  λειτουργίας,  νοείται  εφεξής η  
προσωρινή  η  οριστική  διακοπή  λειτουργίας  για  τα  καταστήματα  που  υπόκεινται  σε  
γνωστοποίηση με σφράγιση αυτών…»

      2.  Δυνητική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
        Α.  Με βάση το πλαίσιο που περιγράφεται στην ενότητα 1.Α και 1.Δ.  και σύμφωνα 
με τη διάταξη του  άρθρου 2 παρ. 2 στ. β) εδ 2ο, του Π.Δ. 180/79, η έως πρόσφατα 
«αφαίρεση»   της  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  ενός  καταστήματος  και  πλέον  η  
«διακοπή  λειτουργίας»  του  -  από  αυτά  που  εμπίπτουν  στις  διατάξεις  της  παρ.  1  του  
άρθρου 1 του ως άνω Π/Δ/τος- προϋποθέτει σωρευτικά τα εξής:

I.    Ύπαρξη  και  εκτέλεση (έκτιση)  τριών  αποφάσεων  προσωρινής  αφαίρεσης της 
σχετικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ανεξαρτήτως της διάρκειας αυτής (10 έως  
60 ημέρες κάθε φορά) και ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές έλαβαν χώρα, από  
ενάρξεως της λειτουργίας μίας επιχείρησης και εντεύθεν. 

II. Βεβαίωση  (διαπίστωση  από  τα αρμόδια  ελεγκτικά όργανα)  μίας  (και  μόνο)  επι  
πλέον  παράβασης (και  όχι  απόφασης  προσωρινής  αφαίρεσης),  από  αυτές  που  
αναφέρονται  στο  παραπάνω  Π.Δ/μα (Π.Δ.  180/79),  όπως  λειτουργία  μουσικής  
χωρίς άδεια η παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας του, ηχορύπανση κ.λπ.

III. Η παράβαση  αυτή,  αρκεί  να βεβαιωθεί  εντός έτους από την ημέρα έκτισης της  
τελευταίας (3ης) προσωρινής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

        Β.  Από τη διατύπωση του  άρθρου 2 παρ. 2 στ. β) εδ 2ο, του Π.Δ. 180/79 και  
ιδίως από τη λέξη «δύναται», προκύπτει σαφώς η οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης  
και  λειτουργίας,  ακόμη και  όταν  συντρέχουν σωρευτικά οι  παραπάνω  προϋποθέσεις,  
εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  του  αρμοδίου  οργάνου.  Ωστόσο,  η  αρμοδιότητα  
κατά  διακριτική  ευχέρεια,  προϋποθέτει  την  άσκησή  της  (της  διακριτικής  ευχέρειας).  
Δηλαδή, κατ  αρχήν το αρμόδιο για τη λήψη της απόφασης όργανο, οφείλει –εφόσον  
πληρούνται οι προϋποθέσεις- να εκτιμήσει τις δυνατές εξίσου νόμιμες κατ΄ αρχήν λύσεις  
και  να  προκρίνει  τη  λύση  εκείνη  που  θεωρεί  ταυτόχρονα   νόμιμη  και  σκόπιμη,  
αιτιολογώντας την επιλογή του.
             Στα πλαίσια αυτά, το αρμόδιο όργανο μπορεί ενδεικτικά να εκτιμήσει αφενός τη  
βαρύτητα  των  παραβάσεων  και  την  ενδεχόμενη  υποτροπιάζουσα  συμπεριφορά  των  
παραβατών,  και  αφετέρου  την  ενδεχόμενη  και  τυχόν  ανεπανόρθωτη  βλάβη  που  θα  
επέφερε  μία  ενδεχόμενη  απόφαση  αφαίρεσης  της  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας,  
ειδωμένη μέσα και από το πρίσμα της γενικότερης οικονομικής κατάστασης σε τοπικό  
και  εθνικό επίπεδο  (κλείσιμο επιχειρήσεων,  επέκταση  ανεργίας  κ.λπ.),  αλλά και  την  
τυχόν όμοια βλάβη που προκαλείται  σε περιοίκους ή ενοίκους της αυτής οικοδομής,  
ιδίως όταν αυτή προβάλλεται από αυτούς με συναφείς καταγγελίες.
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1) Τα πραγματικά περιστατικά.
   Έτσι,  με  βάση  το  πλαίσιο  που  περιγράφεται  στην  ενότητα  1.3.  πληρούνται  οι  
προϋποθέσεις εξέτασης και εκτίμησης της «δυνατότητας» οριστικής αφαίρεσης της άδειας  
ίδρυσης  και  λειτουργίας  στα  πλαίσια  της  διακριτικής  ευχέρειας  της  επιτροπής  (Π.Δ.  
180/79), ως εξής :

Α. Για  το  κατάστημα  ιδιοκτησίας  κ.  NΗΣΙΑΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ  του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  που 
βρίσκεται στην Έδεσσα και στην συμβολή των οδών Ηφαιστίωνος & Δ. Ρίζου. 
1  η   προσωρινή αφαίρεση   : 1020/12346/12-γ/17-4-2015 απόφαση Διοικητή Α.Τ..
2  η   προσωρινή αφαίρεση   : 1020/12346/24-ζ/1-8-2016 απόφαση Διοικητή Α.Τ. και από  
16-08-2016 έκθεση σφράγισης.
3  η   προσωρινή αφαίρεση   : 1020/12346/33-β/24-3-2017 απόφαση Διοικητή Α.Τ. και  
από  27-03-2017 έκθεση σφράγισης

Και έκτοτε διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις :
α)  1020/12346/34-γ/21-04-2017:  Λειτουργία  μουσικών  οργάνων  με  ανοικτές  τις  
πόρτες του καταστήματος και παραβίαση του ωραρίου κατά μια (1) ώρα.
β)  1020/12346/35-γ/21-04-2017:   Λειτουργία  μουσικών  οργάνων  με  ανοικτές  τις  
πόρτες του καταστήματος και παραβίαση του ωραρίου κατά μια (1) ώρα και τριάντα (30)  
λεπτά της ώρας.
γ)  1020/12346/34-α/06-05-2017:  Λειτουργία  μουσικών  οργάνων  με  ανοικτές  τις  
πόρτες του καταστήματος.

Β.  Για  το  κατάστημα  ιδιοκτησίας  κ.  ΠΑΠΠΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του ΧΑΡΙΛΑΟΥ  που 
βρίσκεται στην Έδεσσα και στην οδό Αγγ. Γάτσου 8.
1  η   προσωρινή αφαίρεση   : 27239/24-09-2013 απόφαση Δημάρχου και από      29-10-
2013 έκθεση σφράγισης.
2  η   προσωρινή αφαίρεση   : 1020/11295/186-β/11-5-2015 απόφαση Διοικητή Α.Τ. και  
από   12-05-2015 έκθεση σφράγισης.
3  η   προσωρινή αφαίρεση   :  1020/11295/194-β/30-10-2015  απόφαση  Διοικητή Α.Τ.  
και από  02-11-2015 έκθεση σφράγισης.
4  η   προσωρινή αφαίρεση   : 1020/11295/200-β/17-112016 απόφαση Διοικητή Α.Τ. και  
από  21-11-2016 έκθεση σφράγισης.

Και έκτοτε διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις :
α)1020/11295/201-β/11-01-2017:  Λειτουργία  μουσικών  οργάνων  στερούμενος  
άδειας από την αρμόδια υπηρεσία και παραβίαση του ωραρίου κατά πέντε (5) ώρες και  
πενήντα (50) λεπτά.
β)1020/11295/202-β/16-02-2017:   Λειτουργία  μουσικών  οργάνων  με  ανοικτές  τις  
πόρτες του καταστήματος και παραβίαση του ωραρίου κατά πέντε (5) ώρες και είκοσι  
δυο (22) λεπτά .

Γ.  Για  το  κατάστημα  ιδιοκτησίας  κ.  ΠΑΣΙΑΛΗ  ΙΩΑΝΝΗ  του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που 
βρίσκεται στην Έδεσσα και στην οδό Αγγ. Γάτσου 7.
1  η   προσωρινή αφαίρεση   : 1020/11077/164-γ/30-10-2014 απόφαση Διοικητή Α.Τ. και  
από  03-11-2014 έκθεση σφράγισης.
2  η   προσωρινή αφαίρεση   : 1020/11077/170-γ/26-12-2015 απόφαση Διοικητή Α.Τ. και  
από   11-01-2016 έκθεση σφράγισης.
3  η   προσωρινή αφαίρεση   : 1020/11077/170-δ/112-1-2016 απόφαση Διοικητή Α.Τ. και  
από  21-01-2016 έκθεση σφράγισης.

και έκτοτε διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις :
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α)  1020/11077/173-α/19-10-2016  :  Παραβίαση  του  ωραρίου  κατά  πενήντα  (50)  
λεπτά της ώρας.
β) 1020/11077/174-β/21-11-2016:  Παραβίαση του ωραρίου κατά μια (1) ώρα και  
είκοσι πέντε (25) λεπτά καθώς και να παραβιάζει το ωράριο κοινής ησυχίας.
γ) 1020/11077/177-β/06-05-2017 : Παραβίαση του ωραρίου κατά μια (1) ώρα και  
τριάντα (30) λεπτά.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, 
οι οποίοι  εξέφρασαν τις απόψεις τους για το θέμα, και αφού δόθηκαν συστάσεις για 
συμμόρφωσή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο Πρόεδρος, μετά την 
αποχώρηση των καταστηματαρχών από την αίθουσα συνεδρίασης, κάλεσε τα μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.
        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της και συνεκτίμησε: 
α) την καλή διάθεση συνεργασίας και την υπόσχεση συμμόρφωσης των ιδιοκτητών 
καταστημάτων με την κείμενη νομοθεσία,
β)  το  γεγονός  ότι  από  τις  παραβάσεις  για  παραβίαση  ωραρίου  μουσικής  δεν 
προκαλείται βλάβη στους περίοικους ή σε όμορους καταστηματάρχες,
γ)  την  υπόσχεση  των  τριών  (3)  καταστηματαρχών  για  σεβασμό  των  ωρών  κοινής 
ησυχίας,
δ) τις οικονομικές δυσκολίες λόγω τις γενικότερης εθνικής οικονομικής κατάστασης,
ε) τη μη διάθεση της να προχωρήσει σε αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστημάτων, γεγονός που θα έπληττε την τοπική κοινωνία και οικονομία,
     κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ.  πρωτ. 15653/ 20-7-2017 εισήγηση του 
Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1 
εδ.  Α του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
          Να  μην  αφαιρέσει  οριστικά  τις  άδειες  ίδρυσης  και  λειτουργίας  των 
καταστημάτων των κ. Νησιάγκα Κων/νου του Δημητρίου ( Δημ. Ρίζου-Ηφαιστίωνος), 
Πασιαλή  Ιωάννη  του  Αναστασίου  (  Αγγ.  Γάτσου  7)  και  Παππά  Δημητρίου  του 
Χαριλάου  (Αγγ.  Γάτσου  8),  για  τους  λόγους  που  συνεκτίμησε  η  Επιτροπή  στο 
σκεπτικό της παρούσας.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 33/2017
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 18/9/2017
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου  –Κατσάρα, 
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Ελισάβετ Φράγκου-
Κυανίδου.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
Εσωτερική Διανομή:
-Προϊστάμενο Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
-Προϊστάμενο  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  &  Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Δημ. Μεταξά.
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