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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  92/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

19. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ∆.Ε. ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆ΑΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 11 Απριλίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 7.028/7.4.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 21 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Σόντρας Ιωάννης  
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5 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Ταµβίσκου Ευτυχία  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μουράτογλου Ιωάννης   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 ∆ίου Αναστάσιος 6 Ρυσάφης Αντώνιος 

 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέµατος. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 9.3.2016 εισήγηση του Γενικού 

Γραµµατέα του ∆ήµου προς την Ε.Π.Ζ., η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 
1. Την παρ. 1-Α του Άρθρου 73  του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) : Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής είναι υπεύθυνης για τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας 
µουσικής.  

2. Την παρ. 1-Β του Άρθρο 73  του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) : Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή Ποιότητας 
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Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα σχέδια Κανονιστικών 
αποφάσεων των Άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006). 

3. Την παρ. 6-28 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) : Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης, σύµφωνα µε το οποίο, η αρµοδιότητα για τον 
καθορισµό χρονικών ορίων λειτουργίας καταστηµάτων και επιχειρήσεων, 
µεταβιβάστηκε στους δήµους.  

4. Την παρ. 1-στ της του Άρθρου 79 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006), σύµφωνα µε 
το οποίο: Προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
εγκατάσταση και λειτουργία καταστηµάτων, επιχειρήσεων και 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της άδειας των οποίων 
είναι αρµόδιοι, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας, της δασικής 
νοµοθεσίας, της νοµοθεσίας για την πυροπροστασία, για τους 
αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, τις διατάξεις του γενικού 
πολεοδοµικού σχεδίου, του οικοδοµικού κανονισµού και τους γενικούς 
όρους που προβλέπονται από τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις. 
Μπορούν, επίσης, πέραν των ανωτέρω, να προσδιορίζουν ειδικότερους 
όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυση και εγκατάσταση των ανωτέρω 
επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε περιοχές, που επηρεάζουν το φυσικό, 
πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, την αισθητική φυσιογνωµία και 
τις εν γένει λειτουργίες των πόλεων και των οικισµών, εκτός των περιοχών, 
για τις οποίες έχουν προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι χρήσεων γης. 

5.  Την Απόφαση 189/2006 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την 
οποία καθορίστηκαν οι όροι για την παράταση ωραρίου µουσικών οργάνων 
για τα όρια του ∆ήµου Έδεσσας, όπως υπήρχαν τότε και εξακολουθεί να 
ισχύει. 

Εισηγούµαστε  
 

              Την παράταση ωραρίου της άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων σε 
Καταστήµατα Υγειονοµικού ενδιαφέροντος της ∆.Ε. Βεγορίτιδας, σύµφωνα µε τα 
όσα καθορίστηκαν και ισχύουν για τη ∆.Ε. Έδεσσας (τότε ∆ήµος Έδεσσας) µε την 
Απόφαση 189/2006 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Συγκεκριµένα εισηγούµαστε: 
Την παράταση του ωραρίου της Άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων σε 
Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, κατόπιν σχετικής αίτησης τους, όλες 
τις ηµέρες της εβδοµάδας (πλην Σαββάτου) µέχρι την ώρα 02:00 π.µ. της 
εποµένης και για τις παραµονές των εορτών που είναι και επίσηµες αργίες και το 
Σάββατο, µέχρι την ώρα 03:00 π.µ. της εποµένης, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. 3/8-1-1995 Αστυνοµική ∆ιάταξη του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως αυτοί ισχύουν σήµερα και υπό εξής πρόσθετους 
όρους: 

1. Της τοποθέτησης προηγουµένως στο κατάστηµα που αιτείται την παράταση, 
ειδικού ηλεκτρονικού εξαρτήµατος (κόφτη) στην πηγή της µουσικής, το 
οποίο θα περιορίζει απόλυτα την ένταση αυτής, στον προβλεπόµενο 
επιτρεπόµενο ανώτατο βαθµό έντασης. 
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2. Της διατήρηση από το ∆ήµο, του δικαιώµατος να αφαιρέσει την άδεια, 
εφόσον διαπιστωθεί ότι ενοχλούνται οι περίοικοι, ανεξάρτητα από την 
παραβίαση του ανώτατου επιτρεπόµενου βαθµού έντασης της µουσικής». 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µες την αριθµ. 7/2016 οµόφωνη απόφασή της, 

εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης 

ωραρίου της άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων σε Καταστήµατα Υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος της ∆.Ε. Βεγορίτιδας, σύµφωνα µε τα όσα καθορίστηκαν και ισχύουν 

για τη ∆.Ε. Έδεσσας (τότε ∆ήµος Έδεσσας) µε την αριθ. 189/2006 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, και πιο συγκεκριµένα: 

Η παράταση του ωραρίου της άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων σε 

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, να δίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης τους, 

για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας (πλην Σαββάτου) µέχρι την ώρα 02:00 π.µ. της 

εποµένης και για τις παραµονές των εορτών που είναι και επίσηµες αργίες και το 

Σάββατο, µέχρι την ώρα 03:00 π.µ. της εποµένης, υπό τους όρους που προβλέπονται 

στην υπ’ αριθ. 3/8-1-1995 Αστυνοµική ∆ιάταξη του Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνοµίας, όπως αυτοί ισχύουν σήµερα και υπό τους εξής πρόσθετους όρους: 

1. Της τοποθέτησης προηγουµένως στο κατάστηµα που αιτείται την 

παράταση, ειδικού ηλεκτρονικού εξαρτήµατος (κόφτη) στην πηγή της 

µουσικής, το οποίο θα περιορίζει απόλυτα την ένταση αυτής, στον 

προβλεπόµενο επιτρεπόµενο ανώτατο βαθµό έντασης. 

2. Της διατήρηση από το ∆ήµο, του δικαιώµατος να αφαιρέσει την άδεια, 

εφόσον διαπιστωθεί ότι ενοχλούνται οι περίοικοι, ανεξάρτητα από την 

παραβίαση του ανώτατου επιτρεπόµενου βαθµού έντασης της µουσικής. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 79 & 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Την παράταση του ωραρίου της άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων σε 

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η οποία να δίδεται κατόπιν σχετικής 

αίτησης τους, για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας (πλην Σαββάτου) µέχρι την ώρα 

02:00 π.µ. της εποµένης και για τις παραµονές των εορτών που είναι και επίσηµες 

αργίες και το Σάββατο, µέχρι την ώρα 03:00 π.µ. της εποµένης, υπό τους όρους που 

προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 3/8-1-1995 Αστυνοµική ∆ιάταξη του Αρχηγού της 
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Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως αυτοί ισχύουν σήµερα και υπό τους εξής πρόσθετους 

όρους: 

1. Της τοποθέτησης προηγουµένως στο κατάστηµα που αιτείται την παράταση, 

ειδικού ηλεκτρονικού εξαρτήµατος (κόφτη) στην πηγή της µουσικής, το οποίο θα 

περιορίζει απόλυτα την ένταση αυτής, στον προβλεπόµενο επιτρεπόµενο ανώτατο 

βαθµό έντασης. 

2. Της διατήρηση από το ∆ήµο, του δικαιώµατος να αφαιρέσει την άδεια, εφόσον 

διαπιστωθεί ότι ενοχλούνται οι περίοικοι, ανεξάρτητα από την παραβίαση του 

ανώτατου επιτρεπόµενου βαθµού έντασης της µουσικής. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  92/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  13.4.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  Λαµπρόπουλος 

Κωνσταντίνος,  Μουράτογλου Ιωάννης, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Γ.Γ. ∆ήµου κ. Γ. ∆αλκαλίτση 

- Τµήµα αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων κ. Ε. 

Βιληγέννη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 

- Αντιδήµαρχο στα όρια της ∆.Ε. Βεγορίτιδας κ. Χ. Βερικούκη 
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