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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΔΕΙΩΝ  ΙΔΡΥΣΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κ.ΛΠ..

Σήμερα Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 στο Δημαρχείο Έδεσσας και
ώρα  08:30 συνεδρίασε  η  Δημοτική  Κοινότητα  Έδεσσας  ύστερα  από
έγγραφη πρόσκληση αριθμός 33958/26-11-2013 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 επτά
από τα έντεκα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Αναστάσιος Δίου – (Πρόεδρος), 2. Δημήτριος Ευαγγελίδης,
3..Άγγελος  Δασκαλίνας,  4.Χρήστος  Καμπουράκης,  5.Δημήτριος  Λούσης,
6.Πέτρος Νούσιου, 7.Ευθυμία Πετρίδου.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Χριστίνα Βασδάρη, 2.Αναστασία Αράπογλου, 3.Αναστάσιος
Βάσιος, 4.Παπαναστασίου Θεοδόσιος. 

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  Δημοτικής
Κοινότητας αρχίζουν να συζητούν τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 


Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερησίας διάταξης εκθέτει

τα παρακάτω:
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  80  του  Ν.  3463/2006

«Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων»,  οι  οποίες  διατάξεις
ισχύουν από την δημοσίευση του Νόμου, δηλαδή από 8-6-2006, για την
ίδρυση και  λειτουργία  των καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος
απαιτείται άδεια που χορηγείται από το Δήμαρχο.

Πριν  από  τη  χορήγηση  της  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας,
απαιτείται προέγκριση ίδρυσης.



Η προέγκριση ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73
παρ. 1 και 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, χορηγείται με απόφαση της
Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής   ή  της  οικείας  Δ.Κ.  αναλόγως  και  κατά
περίπτωση.

Συγκεκριμένα η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται με απόφαση του
συμβουλίου  της  οικείας  Δ.Κ.,  όταν  το  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  στο οποίο αφορά,  βρίσκεται  στα διοικητικά όρια αυτής
(άρθρο 83 παρ.1).

Σε  διαφορετική  περίπτωση  αυτή  εκδίδεται  με  απόφαση  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 83 παρ. 1).   

Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον
ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος.

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης,  ο ενδιαφερόμενος
οφείλει να προσκομίσει  στο Δήμο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που  προβλέπονται  από  τις  οικείες  διατάξεις  και  αφού  γίνουν  οι
απαιτούμενες  ενέργειες  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου,
χορηγείται η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Το  κατάστημα  λειτουργεί  νόμιμα  από  το  χρόνο  χορήγησης  της
οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Σε  εφαρμογή των  παραπάνω  διατάξεων  υποβλήθηκαν στο  Δήμο
δύο  (2)  αιτήσεις  από  ενδιαφερομένους  συνοδευόμενες  από  τα
απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  για  την  χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης
και δύο (2) αιτήσεις για άδεια μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου
λειτουργίας  μουσικής βάσει  των αποφάσεων 158/2006 &  189/2006
Δ.Ε.  και  Δ.Σ.  αντίστοιχα,  που αφορούν  σε  καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας.

Ενόψει  των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί  την Δημοτική Κοινότητα
Έδεσσας  να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Κοινότητα αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, αφού έλαβε
υπόψη της τις παραπάνω διατάξεις καθώς και τις διατάξεις του άρθρου
83  του  Ν.  3852/2010  και  αφού  είδε  τις  ανωτέρω  αιτήσεις  και  τα
συνοδεύοντα αυτές δικαιολογητικά, καθώς και το γεγονός ότι στα εν λόγω
καταστήματα έχει γίνει ο σχετικός προέλεγχος.

Αποφασίζει 
Α. Ομόφωνα 
Να  χορηγηθεί  προέγκριση  ίδρυσης  καταστήματος  επιχείρησης

υγειονομικού ενδιαφέροντος,
1.  Στον  Σάββα  Χατζηδημητρίου  FABIO FLAMINI O.E.  για

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(Πιτσαρία) στην οδό Καραολή 3 - Έδεσσα.

2. Στον  Θεοδόση  Παπαναστασίου  του  Σωκράτη  για
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(Οβελιστήριο – Ψητοπωλείο) στην οδό 18ης Οκτωβρίου 7 –
Έδεσσα.

Β. Κατά πλειοψηφία
 Χορηγεί  άδειες  μουσικών  οργάνων  με  παράταση  ωραρίου

λειτουργίας  μουσικής:



1. Στην  Μαρία  Κώττα  του  Γεωργίου  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΚΑΤΑ  ΚΥΡΙΟ  ΛΟΓΟ  ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ
ΠΟΤΩΝ (Καφετέρια)» στην οδό Αγίου Δημητρίου 5 – Έδεσσα,
χορηγεί άδεια μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου, για
το  έτος  2014,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.
ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ.71δ/832  από  7-2-2011,  θετική
γνωμοδότηση  της  Δ/νσης  Δημόσιας  Υγείας  &  Κοινωνικής
Μέριμνας.

2. Στην  Αναστασία  Νικολούδη  του  Νικολάου  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΚΑΤΑ  ΚΥΡΙΟ  ΛΟΓΟ  ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ
ΠΟΤΩΝ (Καφετέρια)» στην οδό 18ης Οκτωβρίου 46 – Έδεσσα,
χορηγεί άδεια μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου, για
τα  έτη  2013,2014  και   2015   σύμφωνα  με  την  αριθμ.
ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ.71δ/457611  από  26-11-2013,  θετική
γνωμοδότηση  της  Δ/νσης  Δημόσιας  Υγείας  &  Κοινωνικής
Μέριμνας.

Για  τη  χορήγηση  της  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  ο
ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη
χορήγηση της προέγκρισης  με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη
μήνες,  κατόπιν  αίτησης  –  γνωστοποίησης  στο  Δήμο,  όλα  τα
δικαιολογητικά  που  απαιτούνται.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  η
προέγκριση ανακαλείται.  

Τέλος  ορίζει  ότι  η  ισχύς  της  παραπάνω  χορηγούμενης  άδειας
μουσικών οργάνων, παρατείνεται μέχρι την έκδοση της νέας απόφασης
της  Δημοτικής  Κοινότητας  για  την  ανανέωσή  της,  εφόσον  η  σχετική
αίτηση με  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  υποβληθεί  στο  Δήμο πριν
από τη λήξη της άδειας αυτής.

Το μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Νούσιου
μειοψηφεί, όσον αφορά την χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας
μουσικής.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό
υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  85/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  04/12/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Άγγελος Δασκαλίνας, Χρήστος Καμπουράκης,
Πέτρος  Νούσιος,  Δημήτριος  Ευαγγελίδης,
Ευθυμία Πετρίδου, Δημήτριος Λούσης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΥ

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
κ. Ευστράτιο Βιληγέννη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
κα Ευτυχία Ταμβίσκου
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