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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 44/2017
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.    ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ   
ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 
ΕΔΕΣΣΑΣ. 

Σήμερα Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
13:00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση με  αριθ. πρωτ. 24590/26-10-2017 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 τέσσερα (4) από τα 
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Δημήτριος Ταπαζίδης Τακτικό μέλος,
3. Ελισάβετ  Φράγκου–Κυανίδου,  Τακτ. 
μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης (Αναπλ. μέλος).

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

3. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα 
Τακτικό μέλος, 

4. Κων/νος  Λαμπρόπουλος 
Τακτ. μέλος).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
           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:
      ►  Συζήτηση και λήψη απόφασης για κοπή τριών (3) δένδρων (Μουριές)  σε 
πεζοδρόμιο της Τ. Κ. Άγρα της Δ. Ε. Έδεσσας.
        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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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. 

Στην συνεδρίαση και κατά την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, κατόπιν 
πρόσκλησης, παραβρέθηκαν και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων για τα οποίο 
προτείνεται η ανάκληση της άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής, δυνάμει της αριθ. 
40/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 20539/15-9-2017 εισήγηση 
του Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
1) Νομοθετικό Πλαίσιο.

Α.   Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1  εδ. Α του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας  
Ζωής είναι αρμόδια για  «τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής».

 Β.     Επίσης, σύμφωνα με το εδ. 5 του αρθ. 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (ΦΕΚ  
15  Β΄  12-1-1996)   «η  άδεια  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  μπορεί  να  αφαιρείται  
προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση  
των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής» ενώ στην παρ. 5 του άρθρου αυτού  
ότι «5.   Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων  μπορεί να αφαιρείται  προσωρινά με 
απόφαση  της  αρχής  που την  εξέδωσε,  εφ'  όσον  διαπιστώνεται  παραβίαση  των όρων  
αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής». 

 Γ.   Με βάση την  ΥΠ. ΥΓ. ΠΡ. ΚΟΙΝ.  ΑΣΦ. Α5/3010/85 (ΦΕΚ - 593 Β') :  "Μέτρα 
Προστασίας  της Δημόσιας  Υγείας  από  θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης  
και  λοιπών  Καταστημάτων",  Υγειονομική  διάταξη,  επιβάλλονται  από  την  οικεία  
υγειονομική υπηρεσία η οποία γνωματεύει σχετικώς, όροι στη λειτουργία της μουσικής  
από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων η παραβίαση της 
παράτασης  λειτουργίας  μουσικής  πέραν  του  επιτρεπτού  ορίου  που  αυτή  
ορίζει και η λειτουργία αυτής με κλειστές πόρτες και παράθυρα, όροι οι οποίοι  
μεταφέρονται στο σώμα της άδειας και δεσμεύουν το κάτοχο αυτής.  
          Δ)  Επίσης, μετά την αρ. 16228/17-5-2017 Κ.Υ.Α. και την μετατροπή της άδειας  
μουσικής σε απλή  χρήση που διενεργείται  μετά από  απλή  γνωστοποίηση, ενώ άδεια  
απαιτείται  μόνο  για  την  παράταση  του  ωραρίου  αυτής,  όπου  στο  παραπάνω  Π.Δ.  
αναφέρεται «αφαίρεση άδειας λειτουργίας μουσικής», νοείται πλέον αφαίρεση «άδειας 
παράτασης λειτουργίας της μουσικής».
         Να σημειωθεί ότι η προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος  
ένεκα παραβάσεων – μεταξύ άλλων – μουσικής (Π.Δ. 180/79),  αποτελεί αρμοδιότητα  
της  ΕΛ.ΑΣ.,   και   είναι  διάφορη,  ανεξάρτητη  και  παραλλήλως  συντρέχουσα   της  
αρμοδιότητας δυνητικής αφαίρεσης της άδεια μουσικής.
      
2) Τα πραγματικά περιστατικά.

      Σύμφωνα με το αρ.  1020/12411/39β/14-8-2017 έγγραφο  του Α.Τ.  Έδεσσας  
διαπιστώθηκε σε σχετικό έλεγχο ότι στο κατάστημα του  κ. ΤΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που βρίσκεται  στην Έδεσσα και  στην οδό  Ηρώων Πολυτεχνείου 7, 
λειτουργούσε μουσική παραβιάζοντας το ωράριο λειτουργίας κατά είκοσι (20) λεπτά της  
ώρας,  γεγονός  που  αποτελεί  παραβίαση  των  όρων  της  χορηγηθείσας  και  με  αρ.  
26665/22-12-2016 άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής.
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      Σύμφωνα με το αρ.  1020/11077/178β/29-7-2017 έγγραφο του Α.Τ. Έδεσσας  
διαπιστώθηκε  σε  σχετικό  έλεγχο  ότι  στο  κατάστημα  του   κ.  ΠΑΣΙΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ  του 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, που βρίσκεται στην Έδεσσα και στην οδό  Αγγ. Γάτσου 7, λειτουργούσε 
μουσική παραβιάζοντας το ωράριο λειτουργίας κατά είκοσι πέντε  (25) λεπτά της ώρες,  
γεγονός που αποτελεί παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας και με το  αρ. 33609/10-
12-2012 άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής.

      Σύμφωνα με το αρ.  1020/11077/180β/17-8-2017 έγγραφο του Α.Τ. Έδεσσας  
διαπιστώθηκε  σε  σχετικό  έλεγχο  ότι  στο  κατάστημα  του   κ.  ΠΑΣΙΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ  του 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, που βρίσκεται στην Έδεσσα και στην οδό  Αγγ. Γάτσου 7, λειτουργούσε 
μουσική παραβιάζοντας το ωράριο λειτουργίας κατά δύο (2) ώρες, γεγονός που αποτελεί  
παραβίαση  των  όρων  της  χορηγηθείσας  και  με  το   αρ.  33609/10-12-2012  άδειας  
παράτασης λειτουργίας μουσικής.

     Σύμφωνα  με  το  αρ.  1020/12151/49α/9-9-2017  έγγραφο  του  Α.Τ.  Έδεσσας  
διαπιστώθηκε σε σχετικό έλεγχο ότι στο κατάστημα του κ. ΔΕΡΒΙΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που βρίσκεται  στην Έδεσσα και  στην οδό  Αγγ. Γάτσου 4, λειτουργούσε 
μουσική έχοντας τις πόρτες και τα παράθυρα του καταστήματος ανοικτά με αποτέλεσμα  
η  μουσική  να  εξέρχεται  εκτός  ορίων  του  καταστήματος,  γεγονός  που  αποτελεί  
παραβίαση  των  όρων  της  χορηγηθείσας  και  με  το   αρ.  10377/9-4-2012  άδειας  
παράτασης λειτουργίας μουσικής.

       Για το  λόγο  αυτό,  παρακαλούμε  να αποφασίσετε  σχετικά με  την  προσωρινή  
αφαίρεση  ή  μη,  της  άδειας  παράτασης  λειτουργίας  μουσικής  του  παραπάνω  
καταστήματος.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους εν λόγω καταστηματάρχες να 
εκφράσουν τις απόψεις του για το θέμα και να απαντήσουν σε ερωτήσεις των μελών 
της Επιτροπής.

Αφού δόθηκαν συστάσεις στους εν λόγω καταστηματάρχες για συμμόρφωσή 
τους σύμφωνα με τους όρους που αναφέρει η άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου 
μουσικής και μετά την αποχώρησή τους από την αίθουσα συνεδρίασης, ο Πρόεδρος 
κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.
         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι έλαβε υπόψη της;
α) την υπόσχεση των εν λόγω καταστηματαρχών να συμμορφωθούν με την ισχύουσα 
νομοθεσία,
β) την πρόθεσή της, στις ήδη υπάρχουσες οικονομικές δυσχέρειες, να μην αφαιρέσει 
καμία άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής,
γ)  την  υπόσχεση  για  κοινή  συνάντηση  με  τους  καταστηματάρχες  και  με  την 
Αστυνομική Δ/νση, για να βρεθεί λύση προκειμένου να αντιμετωπιστεί από κοινού το 
θέμα,
δ)  την  αριθ.  πρωτ.  20539/15-9-2017 εισήγηση  του  Τμήματος  Αδειοδοτήσεων του 
Δήμου καθώς και
ε)  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 ανακαλέσει τις άδειες παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής των κ.κ. 

ΤΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 7, ΠΑΣΙΑΛΗ 
ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Αγγ. Γάτσου 7 και ΔΕΡΒΙΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ του 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αγγ. Γάτσου 4, της πόλης της Έδεσσας, με την επισήμανση να λάβουν 
υπόψη τους τις υποδείξεις της Επιτροπής, περί συμμόρφωσης και τήρησης της 
νομοθεσίας περί παράτασης του ωραρίου μουσικής.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
13:45 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 44/2017
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 6/11/2017
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Ελισάβετ  Φράγκου-Κυανίδου, 
Μιχάλης Σαμλίδης ( Αναπλ. μέλος)

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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