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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
3.  ΑΝΑΚΛΗΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
         Σήμερα, Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:30 συνεδρίασε δια ζώσης στο 

Δημοτικό Κατάστημα και με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της αριθμ. 
643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 653/21-1-

2022 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και 
αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 

87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε 
δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει 
απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, γιατί συμμετείχαν και τα επτά (7) μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. 1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος  
2. 2. Κων/νος Λαμπρόπουλος, Τακτ. μέλος 

3. Μαρία Βλάχου–Κατσάρα,Τακτ. Μέλος 
4. Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος 
5. Σωτήριος Μούκας, Τακτικό μέλος 

6. Ελένη Κίτσου, Τακτικό μέλος 
7. Δήμητρα Καραμάνη, τακτικό μέλος 

  

       Ο Πρόεδρος και τα μέλη, Μαρία Βλάχου-Κατσάρα και Σωτήριος Μούκας, 

συμμετείχαν δια ζώσης ενώ τα μέλη, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Δημήτριος Γιώγας, 
Ελένη Κίτσου και Δήμητρα Καραμάνη με τηλεδιάσκεψη. 

       Επιπλέον, στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Κοινοτήτων του Δήμου, εφόσον στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 
αφορούν την Κοινότητά τους και δεν έλαβε μέρος κανείς στη συνεδρίαση. 

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελισάβετ Μητσάκη, 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 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης είχε κοινοποιήσει στα μέλη την αριθμ. 45/3-1-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του 

Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής: 
    

  1)   Το ισχύον πλαίσιο 
1.1)Σύμφωνα με την «αριθμ. 1023/2/37-ΙΑ/ΑΔ3/96 (ΦΕΚ 15-Β'- Διορθ. Σφαλμ. 
στο ΦΕΚ 109-Β) : Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» και συγκεκριμένα στο 
άρθρο 3 : 
 
«2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία 
των περιοίκων.Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών 
οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που 

καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία. 
 
3. ….4.   Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει 
να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο 
κατάστημα…» 
ΑΒ)  

1.2. Με την αρ Α5/3010/85 (ΦΕΚ - 593 Β') Υγειονομική διάταξη με τίτλο «Μέτρα 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και 
λοιπών Καταστημάτων", ορίζεται  : 

Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι«Σκοπός της παρούσας είναι ο υγειονομικός έλεγχος και η 
λήψη μέτρων για την προστασία της Δημ. Υγείας από θορύβους που δημιουργούνται στα 
κέντρα διασκέδασης κλπ. καταστήματα, μόνο από τη μουσική… 

Ενώ στην παρ. 2 του άρθρου 6 ορίζεται ότι:  «2. Για τα υπόλοιπα υπαίθρια 
καταστήματαμε μουσική, ….ισχύει μόνο η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της Α-
ηχοστάθμης του Πίνακα 1 μετρούμενη έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία, (κύρια ή 
δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, ναό, σχολείο νοσοκομείο, γηροκομείο σανατόριο και γενικά 
εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, όταν η πρότυπη ηχητική πηγή δημιουργεί στο 
κέντρο του καταστήματος μια Α-ηχοστάθμη ίση με 80 dB(A)». 

Επίσης στο άρθρο 8 της ως άνω διάταξης προβλέπεται ότι«Για τα ήδη 
λειτουργούντα νόμιμα με σχετική άδεια Κέντρα Διασκέδασης ή λοιπά Καταστήματα με 
μουσική, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρούσας Υγειονομικής Διάταξης στη λήψη 
μέτρων, ώστε να πληρούν τις αντίστοιχες τιμές της Α-ηχοστάθμης (πίνακας 1). Σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης των παραπάνω υπόχρεων, προς τις διατάξεις της 
παρούσας Υγειονομικής Διατάξεως και εφόσον κατά την κρίση της 

Υγειονομικής Υπηρεσίας δημιουργείται κίνδυνος για τη δημόσια Υγεία, θα 
μπορεί η Υγειονομική Υπηρεσία να εισηγείται την έκδοση απόφασης που 
προβλέπει το άρθρο 11 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης….» 

2. Τα πραγματικά περιστατικά. 
2.1. Μετην αρ. 24-01-2012 αίτησή του, ο ΔΑΣΚΑΛΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,αιτήθηκε τη χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων 
(για το κατάστημά του που λειτουργεί νόμιμα στην Έδεσσα και στην οδό 18ης Εγνατίας 
60, με την υπ. αριθμ. 10532/8-9-1999 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ως άνω 
καταστήματος και για το λόγο αυτό η αίτηση του διαβιβάστηκε στην οικεία υγειονομική 
υπηρεσία. 



 
2.2. Μετά την αρ. ΔΥΠ/Β3/Φ.71δ/12744 από 24-09-2010βεβαίωση του τμήματος 
Υγείας της Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας, η 
αρμόδια υπηρεσία γνωμοδότησε υπέρ της χορήγησης άδειας λειτουργίας 
μουσικήςμε την επιφύλαξη ανάκλησής της και κατά συνέπεια ανάκλησης της 

άδειας μουσικής, υπό τον όρο - μεταξύ άλλων – ότι «από τη λειτουργία του 
καταστήματος δεν θα παρουσιαστούν προβλήματα ηχορύπανσης κατά τις 

ώρες μη κοινής ησυχίας…» 
 
2.3. Την υπ’ αριθμ. 6/2012 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, με 
εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων για το παραπάνω κατάστημα 
και με την αρ.  1721/2-2-2012 απόφαση Δημάρχου, σε εκτέλεση της προηγηθείσας 
απόφασης του συμβουλίου, χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια για αόριστη διάρκεια. 
 
2.4. Με την αρ. 14509/2-12-2019 απόφαση Δημάρχου μετά από σχετική απόφαση του 
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, χορηγήθηκε στον ΔΑΣΚΑΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής για την οποία 

είχε χορηγηθεί παράταση σύμφωνα με τα παραπάνω υπό 2.3. 
 
2.5. Με την αρ. ΔΔΥΚΜ/φ71δ/836934/3804/21-12-2021 έγγραφο της οικείας 
υγειονομικής υπηρεσίας, και μετά από ηχομέτρηση συνεπεία καταγγελιών, 
διαπιστώθηκε ότι η ηχοαπομόνωση του ως άνω καταστήματος είναι πλέον μη 
ικανοποιητική και για το λόγο αυτό η ως άνω υπό (2.5) βεβαίωση ανακλήθηκε. 
Στον ενδιαφερόμενο προτάθηκαν μέτρα ηχοαπομόνωσης. 
 

Εισήγηση 
Από το πλέγμα, των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι : 
Α)  για τη χορήγηση άδειας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
απαραίτητη ως νόμιμη προϋπόθεση αποτελούσε η θετική γνώμη της 

υγειονομικής υπηρεσίας (βεβαίωση καταλληλότητας), ως προς την 
ηχοαπομόνωση εκάστου καταστήματος που εκδίδονταν μετά από σχετικό έλεγχο και 
αυτοψία. 
 
Κατά συνέπεια, η μετά την έκδοση της σχετικής άδειας και οποτεδήποτε ανάκληση της 

παραπάνω βεβαίωσης καταλληλότητας της υγειονομικής υπηρεσίας, η οποία και 
αποτέλεσε και αποτελούσε ουσιώδες στοιχείο νομιμότητας της ακολούθως 
εκδοθείσας άδειας μουσικής, οδηγεί αβίαστα στην ανάκληση της παραπάνω άδειας 
μουσικής, καθώς με τον τρόπο αυτό εκλείπει ο νόμιμος λόγος έκδοσης της 
άδειας μουσικής. 
 
Β) Πέραν των ανωτέρω, η βεβαίωση καταλληλότητας προκειμένου για τη χορήγηση 
άδειας μουσικής, όπως και η ίδια η άδεια μουσικής,αφορούνάμεσα την  προστασίας 
της δημόσιας υγείας που αποτελεί στοιχείο του ευρύτερου δημόσιου 

συμφέροντος, και κατά συνέπεια η ανάκληση των πράξεων αυτών γίνεται προς το 
σκοπό της προστασίας αυτού, ενώ στο ίδιο το σώμα της βεβαίωσης καταλληλότητας 
υπάρχει σαφής επιφύλαξη ανακλήσεως (υπό 2.2.) 
 
Γ) Περεταίρω, ελλείψει της παραπάνω βεβαίωσης πρέπει να ανακληθεί και η αρ. 

14509/2-12-2019 παράτασης της μουσικής όπως αναφέρεται πιο πάνω (υπό 2.4.), 
καθώς η τελευταία αποτελεί παρακολούθημα της άδειας μουσικής και έχει αυτήν ως 
δικαιολογητική βάση. 
 



Δ) Ο ενδιαφερόμενος : 
 
δα) καλείται μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης στο αρμόδιο όργανο είτε να εκφέρει τις 
αντιρρήσεις του με γραπτό υπόμνημα το οποίο οφείλει να καταθέσει στο Δήμο, είτε 
προφορικά με την παρουσία του ιδίου ή εκπροσώπου του κατά τη συνεδρίασης του 
αρμοδίου οργάνου για την ημερομηνία του οποίου παρακαλείται να επικοινωνήσει με 
την αρμόδια γραμματεία  
 
δβ) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα από 
την οικεία υγειονομική υπηρεσία μέτρα ηχομόνωσης (βλ. σχ. βεβαίωση), να μας 

γνωστοποιήσει αυτό άμεσα προκειμένου η αρμόδια επιτροπή συνεκτιμήσει σχετικά. 
 
       Ενόψει των ανωτέρω 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 αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 45/3-1-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του 
Δήμου καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4735/2020 ( ΦΕΚ  Α΄197) 
«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον 

δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και 
της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 Να γίνουν συστάσεις στον Ιωάννη Δασκαλίνα του Αποστόλου, ιδιοκτήτη 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Έδεσσα, προκειμένου να συμμορφωθεί 
με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις που αφορούν στην άδεια λειτουργίας μουσικών 
οργάνων.    

                  Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 3/2022 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

14:15. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 28/1/2022 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Δημήτριος Γιώγας, Μαρία Κατσάρα-Βλάχου, 
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Σωτήριος Μούκας, 

Ελένη Κίτσου, Δήμητρα Καραμάνη 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
- Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων, κ. Ε. Βιληγέννη 

Εσωτερική διανομή (ηλεκτρονικά): 
- Δ/νση Προγρ/μού, Οργάνωσης, Πληρ/κής και Τοπ-Οικ/κής Ανάπτυξης. 


