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(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2022 
  

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  
2.ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ. 
 

        Σήμερα,  Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00, συνεδρίασε δια ζώσης και 
μέσω τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας,  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 13360/14-10-2022 έγγραφη 

πρόσκληση 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 του 
άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 
        Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα 
επτά (7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Δημήτριος Γιάννου, Πρόεδρος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  2. Δημήτριος Γιώγας, Αντιπρόεδρος 
2.  3. Μαρία Βλάχου–Κατσάρα,Τακτ. Μέλος 

 4. Κων/νος Λαμπρόπουλος, Τακτ. Μέλος 

 5. Δήμητρα Καραμάνη, Τακτικό μέλος 
        

 

1. Σωτήριος Μούκας, Τακτικό μέλος 
2. Ελένη Κίτσου, Τακτικό μέλος  

  

       Επιπλέον, στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
των Κοινοτήτων του Δήμου, εφόσον στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα 

που αφορούν την Κοινότητά τους, και παρών μέσω τηλεδιάσκεψης ήταν ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας Έδεσσας, Πέτρος Γαλανός.  
      Ο Πρόεδρος, Δημήτριος Γιάννου, και τα μέλη, Μαρία Κατσάρα-Βλάχου, Δημήτριος 

Γιώγας και Δήμητρα Καραμάνη, συμμετείχαν δια ζώσης, ενώ το μέλος, Κωνσταντίνος 
Λαμπρόπουλος μέσω τηλεδιάσκεψης. 

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελισάβετ Μητσάκη, 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 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είχε κοινοποιήσει στα μέλη τις υπ’ αριθμ. 12920/6-10-2022 και 
11850/15-9-2022 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης 

Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, οι οποίες αναφέρουν τα εξής: 

 
Δυνητική αφαίρεση της άδειας παράτασης της λειτουργίας μουσικής, επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.             

Α)   Σύμφωνα με την «αριθμ. 1023/2/37-ΙΑ/ΑΔ3/96 (ΦΕΚ 15-Β'- Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 109-Β) : Μέτρα 

για την τήρηση της κοινής ησυχίας» και συγκεκριμένα στο άρθρο 3 : 

«…2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 
 
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.  
 
4.   Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε 
να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.  
5.   Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, 
εφ' όσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.»… 
  

 Β) Με έγγραφα του Α.Τ. Έδεσσας διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις :            

ΈΓΓΡΑΦΟ Α.Τ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ

ΜΟ 

ΟΔΟΣ 

αρ. 

1020/12346/86-

β/4-9-2022 

Υπέρβαση ηχοστάθμης Q 81,6 db 

την 2-9-22, 02:43 

ΝΗΣΙΑΓΚΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

Πλ. Τημενιδών 

και Δ. Ρίζου 3 

αρ. 

1020/12346/88-

α/9-9-2022 

Μουσική με ανοιχτές πόρτες και 

παράθυρα – παραβίαση όρων 

άδειας παράτασης λειτουργίας 

μουσικής 

την 2-9-22, 00:06 

ΝΗΣΙΑΓΚΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

Πλ. Τημενιδών 

και Δ. Ρίζου 3 

αρ. 

1020/12346/89-

β/21-9-2022 

Μουσική με ανοιχτές πόρτες και 

παράθυρα – παραβίαση όρων 

άδειας παράτασης λειτουργίας 

μουσικής 

την 18-9-22, 01:20 

ΝΗΣΙΑΓΚΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

Πλ. Τημενιδών 

και Δ. Ρίζου 3 

 



Δυνητική αφαίρεση της άδειας παράτασης της λειτουργίας μουσικής, επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.             

Α)   Σύμφωνα με την «αριθμ. 1023/2/37-ΙΑ/ΑΔ3/96 (ΦΕΚ 15-Β'- Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 109-Β) : Μέτρα 

για την τήρηση της κοινής ησυχίας» και συγκεκριμένα στο άρθρο 3 : 

«…2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 
 
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.  
 
4.   Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε 
να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.  
5.   Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, 
εφ' όσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.»… 
  

 Β) Με έγγραφα του Α.Τ. Έδεσσας διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις :             

ΈΓΓΡΑΦΟ Α.Τ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ

ΜΟ 

ΟΔΟΣ 

αρ. 

1020/11851/79Α/

25-8-2022 

Ανοιχτές πόρτες και παράθυρα 

(παραβίαση όρων άδειας 

παράτασης μουσικής) την 16-8-

2022 και ώρα 01:15 

FRESH E.E. 

 

EΥΡΙΠΙΔOY 7 

αρ. 

1020/12749/8α/2

5-8-2022 

Παραβίαση ωραρίου άδειας 

παράτασης μουσικής, την 16-8-

2022 και ώρα 02:25 

«ΓΚΙΟΥΣΜΗΣ Σ. -

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Ι. – 

ΔΗΜΟΥ Π. Ο.Ε.» 

Γ. Πέτσου & 

Στουγιαννάκη 

 

           Παρόντες  στη συνεδρίαση ήταν οι υπεύθυνοι του καταστήματος που βρίσκεται 
στην οδό Γ. Πέτσου και Στουγιαννάκη, ο υπεύθυνος της επιχείρησης “FRESH O.E.” με 

τον Νομικό του Σύμβουλο, καθώς και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην οδό Πλ. Τημενιδών και Δ. Ρίζου 3, στην Έδεσσα.  

        Ενόψει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου να αποφασίσουν σχετικά. 
        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 

Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της τις υπ’ αριθμ. 12920/6-10-2022 και 11850/15-
9-2022 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του 
Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 

4735/2020 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

άλλες διατάξεις»,  



 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

           Τη μη αφαίρεση της άδειας παράτασης της λειτουργίας μουσικής από τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην Έδεσσα και, 
συγκεκριμένα, στην οδό Ευριπίδου 7 (FRESH O.E.), στη συμβολή των οδών Πλ. 

Τημενιδών και Δ. Ρίζου 3 και στη συμβολή των οδών Γ. Πέτσου και Στουγιαννάκη, 
καθώς και τη συμμόρφωση των υπευθύνων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων με τις 

ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 
  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 36/2022. 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

14:45. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

 
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 21/10/2022 
  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μαρία Κατσάρα-Βλάχου, Κωνσταντίνος 

Λαμπρόπουλος, Δήμητρα Καραμάνη, Δημήτριος 
Γιώγας 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης, κ. Βιληγέννη Ε. 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
- Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης, κ. Μεταξά Δ. 

 
 

 

 

 
 


