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ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 37/2018
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.   ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.  

Σήμερα Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
11:00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση  με  αριθ. πρωτ. 23017/14-12-2018 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.  Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος.

1. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,
2. Κων/νος  Λαμπρόπουλος  Τακτ. 

μέλος, 
3. Ελισάβετ  Φράγκου–Κυανίδου 

Αντιπρόεδρος
4. Δημήτριος Γιώγας Τακτικό 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.  21308/26-11-2018  εισήγηση  του 
Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου. η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Δυνητική αφαίρεση της άδειας παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της 
μουσικής του καταστήματος του κ. ΛΟΥΣΑ ΛΑΖΑΡΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ,  

Αριστοτέλους 2.

        Με  αφορμή  την  διαπίστωση  από  την  αρμόδια  αστυνομική  αρχή  (έγγρ.  
1020/12058/70-α/20-11-18),  παράβασης  ηχορύπανσης  προερχόμενης  από  τη  
λειτουργία μουσικής από το κατάστημα αυτού που βρίσκεται στην Έδεσσα και στην οδό  
Αριστοτέλους  2,  και  συγκεκριμένα  ηχοστάθμης  μετρηθείσας  85  db,  έναντι  της 
επιτρεπόμενης ηχοστάθμης (80  db),  και  επειδή η παράταση αυτή  αποτελεί ουσιώδη 
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λόγο  για  τη  μη  χορήγηση  παράτασης  ωραρίου  λειτουργίας  μουσικής  ή  την  
ανάκληση αυτής.

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 της την αριθ. πρωτ. 21308/26-11-2018 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  την  παράταση  χρήσης  ωραρίου  μουσικής  του  κ.  Λούσα 

Λαζάρου του Χρήστου,  για το κατάστημά του που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 2 
της πόλης της Έδεσσας, με την επισήμανση να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις της 
Επιτροπής,  περί  συμμόρφωσης  και  τήρησης  της  νομοθεσίας  περί  παράτασης  του 
ωραρίου  μουσικής  και  με  την  προειδοποίηση  ότι  στη  συμπλήρωση  τριών  (3) 
παραβάσεων ωραρίου μουσικής θα του αφαιρεθεί η  παράταση ωραρίου  λειτουργίας 
της.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:35 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 37/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 21/12/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος,  Δημήτριος 
Ταπαζίδης,  Μαρία Βλάχου –Κατσάρα.

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 και 
Αλληλεγγύης και Νέας Γενιάς , Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων 
και των Οικισμών , Καταστημάτων, επιχειρήσεων, Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας .

2


	                  
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ


