
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4/2019
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.    ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ   
ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

Σήμερα Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
11:00 π.μ.,  συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση  με  αριθ. πρωτ. 2087/8-2-2019 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 Τακτ. μέλος,
3. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτ. μέλος,
4. Δημήτριος Γιώγας Τακτ. μέλος.

1. Ελισάβετ Φράγκου–Κυανίδου 
Αντιπρόεδρος, 

2. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,
3. 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:

      Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων.
        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. 
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 1809/4-2-2019 εισήγηση του Τμήματος 
Αδειοδοτήσεων του Δήμου η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
          Στα πλαίσια της αρμοδιότητάς μας που αφορούν ειδικότερα στην επιβολή κυρώσεων  
σε  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  η  υπηρεσία μας  εισηγείται  μεταξύ  άλλων  
όταν συντρέχει περίπτωση :
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1)  δυνητικής  αφαίρεσης  της  άδειας  παράτασης  της  λειτουργίας  μουσικής,  όταν  ο  
ιδιοκτήτης αυτού παραβεί τους όρους λειτουργίας αυτών.

2) δυνητικής οριστικής αφαίρεσης της άδειας  ίδρυσης και  λειτουργίας καταστήματος,  
όταν  υποπέσει  σε  μία παράβαση  εντός έτους από  τυχόν  τρεις  αφαιρέσεις  της άδειας  
λειτουργίας αυτού (οποτεδήποτε καταλάβουν αυτές χώρα).

ΘΕΜΑ
        Σε αυτά τα πλαίσια σας γνωρίζουμε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις προς εξέταση και  
λήψη απόφασης σχετικά με :

1) Τη δυνητική οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του: 
1.1. κ. ΝΗΣΙΑΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ (επτά (07) προσωρινές αφαιρέσεις αδείας, η τελευταία δε  
ήταν η υπ΄αριθ. 1020/12436/53-β/25-10-2018 απόφαση του Δ/ντη του Α.Τ. Έδεσσας,  
έκτοτε δε υπέπεσε σε δύο (02) παραβάσεις: 
• H υπ΄αριθ. 1020/12346/54-α΄  (εκπέμποντας μουσική με ανοιχτές τις πόρτες και  
τα παράθυρα) και
•  η υπ΄αριθ. 1020/12346/57-β΄ (παραβίαση του οραρίου κοινής ησυχίας).
       Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πως με 
την αριθ.  πρωτ.  2111/8-2-2019 πρόσκλησή του κάλεσε τον κ. Νησιάγκα Κων/νο να 
παρασταθεί στη σημερινή συνεδρίαση διότι το θέμα αφορά την οριστική αφαίρεση της 
αδείας λειτουργίας του καταστήματός του. Επειδή ο κ. Νησιάγκας δεν παραβρίσκεται 
στην αίθουσα και λόγω της σοβαρότητας του θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη την 
αναβολή της συζήτησης του θέματος και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 1809/4-2-2019 εισήγηση του 
Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου, την αριθ. πρωτ. 2111/8-2-2019 πρόσκληση στον 
κ. Νησιάγκα Κων/νο καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 
87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
Την αναβολή της συζήτησης του θέματος, προκειμένου να κληθεί για να 

παρασταθεί στη συνεδρίαση ο κ. Νησιάγκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, ιδιοκτήτης του 
καταστήματος στην συμβολή των οδών Ηφαιστίωνος και Δημ. Ρίζου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:15 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 4/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 14/2/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος Ταπαζίδης,  Μαρία Βλάχου –Κατσάρα, 
Δημήτριος Γιώγας.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Προϊστάμενο  Δ/νσης  Προγραμματισμό,  Οργάνωσης,  Πληροφ.  &  Τοπ.  Οικονομικής 
Ανάπτ. κ. Δημ. Μεταξά.
-Αντιδήμαρχο  κ.  Παιδείας,  Πολιτισμού,  Αθλητισμού,  Κοινωνικής  Προστασίας  & 
Αλληλεγγύης & Νέας Γενιάς, Ποιότητας Ζωής & Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων & 
των Οικισμών, Καταστημάτων, επιχειρήσεων. 
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