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ΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8/2020
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ.
Σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:30 μ.μ. συνεδρίασε δια
περιφοράς και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-32020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την έγγραφη
πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 3.266/9-3-2020 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 τα έξι (6) από τα
εφτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου ΔήμαρχοςΠρόεδρος,
1. Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτ. Μέλος.
2. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος,
3.Ελένη Κίτσου Τακτικό μέλος,
4. Δημήτριος Γιώγας, Τακτικό μέλος,
5.Σωτήριος Μούκας, τακτικό μέλος,
6.Θωμάς Ευάγγελος Τακτ. μέλος.
Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκε να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου εφόσον στην ημερήσια διάταξη
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την Κοινότητά τους αλλά δεν συμμετείχε
κανείς.
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.
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθμ. πρωτ. 2863/28-2-2020 εισήγηση του
Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, οι
οποίες αναφέρουν τα ακόλουθα:
•

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 τις παρ. 2 και 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (ΦΕΚ 15
Β΄ 12-1-1996)
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. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την
22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να
παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των
μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους
χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα
κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση
ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Ενώ στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου ότι:
«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»
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, και το άρθρο 4 αυτής για τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η μέγιστη ηχοστάθμη εντός του
καταστήματος, μετρούμενη κατά το νόμο δε πρέπει να υπερβαίνει τα 80db.
Δ. Σύμφωνα με τις
υπ’ αριθμ. 158/2006 και 189/2006 αποφάσεις της
Δημαρχιακής
Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Έδεσσας
αποφασίστηκε η δυνατότητα παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων
στα δημόσια κέντρα εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις μέχρι την 02.00
ώρα και για τις παραμονές εορτών, που είναι και επίσημες αργίες και το Σάββατο μέχρι
την 03.00 ώρα, υπό τους όρους που προβλέπονται στην αριθ. 3/8.1.1996 Αστυνομική
Διάταξη και υπό τους εξής πρόσθετους όρους:
1. Της τοποθέτησης προηγουμένως στο κέντρο που αιτείται την παράταση ειδικού
ηλεκτρονικού εξαρτήματος (ΚΟΦΤΗ) στην πηγή παραγωγής της μουσικής, που θα
περιορίζει απόλυτα την ένταση αυτής στον προβλεπόμενο επιτρεπόμενο ανώτατο βαθμό
έντασης.
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2. Της διατήρησης από το Δήμο του δικαιώματος να αφαιρέσει την άδεια εφόσον
διαπιστωθεί ότι ενοχλούνται οι περίοικοι ανεξάρτητα του εάν παραβιάζεται ο ανώτατος
επιτρεπόμενος βαθμός έντασης της μουσικής.
Ε)
Στην αρ. 14354/22-7-2019 εισήγησή μας, ανφέρθηκε η παραβίαση όρων της
παράτασης της χρήσης μουσικής, λόγω λειτουργίας με πόρτες και παράθυρα ανοιχτά.
ΣΤ) Επίσης, μετά την αρ. 16228/17-5-2017 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».
•

Τα πραγματικά περιστατικά.
Σύμφωνα με το αρ. 1020/11851/70-α/11-2-2020 έγγραφο του Α.Τ. Έδεσσας
διαπιστώθηκε σε σχετικό έλεγχο ότι στο κατάστημα της «ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΙΟΝΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε.» που βρίσκεται στη Εδεσσα και στην οδό Ευριπίδου 7 λειτουργούσε
μουσική καθ΄ υπέρβαση της μέγιστης ηχοστάθμης και συγκεκριμένα η οποία αντί των
80 db, μετρήθηκε σε τριπλή μέτρηση στα 82, 81 και 79 db, γεγονός που αποτελεί
παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας και με αρ. 12041/15-6-2012 άδειας
παράτασης λειτουργίας μουσικής και καθ΄υποτροπή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παρ. (ε΄).
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με την προσωρινή
αφαίρεση ή μη, της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής του παραπάνω
καταστήματος.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
να αποφασίσουν σχετικά.
Στη συνέχεια το μέλος Ευάγγελος Θωμάς πρότεινε την προσωρινή αφαίρεση,
για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών της αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας
της μουσικής του καταστήματος ότι δηλαδή είχε αποφασιστεί και για τα καταστήματα
που αναφέρονται στην αριθμ. 3/2020 όμοια απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
Το μέλος Ελένη Κίτσου δεν συμφωνεί με το ενδεχόμενο της προσωρινής
αφαίρεσης, για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών 2020, της αδείας παράτασης
ωραρίου λειτουργίας της μουσικής του καταστήματος της «ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΓΙΟΝΤΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στη Εδεσσα και στην οδό Ευριπίδου 7, διότι εξαιτίας των
συνθηκών που έχουν προκύψει αυτές τις μέρες με τα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού τα καταστήματα έχουν πληγεί
ιδιαίτερα και μία πιθανή αφαίρεση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής θα
επιβάρυνε επεπλέον την κατάσταση της επιχείρησης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και αφού έλαβε
υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 2863/28-2-2020 εισήγηση του Τμήματος
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 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 κατά πλειοψηφία
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Τη προσωρινή αφαίρεση, για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών της αδείας
παράτασης ωραρίου λειτουργίας της μουσικής του καταστήματος της «ΘΕΟΔΩΡΑΣ
ΓΙΟΝΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στη Εδεσσα και στην οδό Ευριπίδου 7.
Το μέλος Ελένη Κίτσου μειοψηφεί για τους λόγους που αναφέρει στο προοίμιο
της παρουσας.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
14:10 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 8/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Ελένη Κίτσου, Θωμάς Ευάγγελος, Δημήτριος
Γιώγας,
Σωτήριος
Μούκας,
Κωνσταντίνος
Ακριβές Απόσπασμα
Λαμπρόπουλος.
Έδεσσα 16/3/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Προϊστάμενο Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
(να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας).
- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Ποιότητας Ζωής και
Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, Καταστημάτων, επιχειρήσεων,
κ. Λαμπρόπουλο Κωνσταντίνο του Αθανασίου
Εσωτερική Διανομή:
- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Δημ. Μεταξά.
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