
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                   Αριθµ. Α̟όφ.31/2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 1ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   29-1-2018    ηµέρα ∆ευτέρα    και  ώρα  
7  µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  2076/24-1-2018  ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα   µε   τις διατάξεις  του   άρθρου 67    του        
Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:  
……………………………………………………………………………………….. 
Κανονισµός ωραρίου ̟αράτασης λειτουργίας µουσικής 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος ∆ήµου Εορδαίας. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Παπάς Ευθύµιος  
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Βύρλιος Μάρκος  
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Σπενδαµίδης Γιώργος  
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  6 Απαζίδου Σοφία 
7 Καραφουλίδης Ανέστης 7 Χόλµπα Αντωνία 
8 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
9 Κάλφας Γεώργιος   
10 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
11 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   

    12 Κοκκινίδης Γεώργιος   
    13 Χαιτίδης Γεώργιος   

14 Κύρκα Μαρία  
15 Αριστερίδης Ιωάννης 
16 Παπαοικονόµου Παντελής 
17 Βρυζίδου Παρασκευή  
18 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
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19 Τσολακίδης Ισαάκ 
20 Ανδρεάδης Κων/νος 
21 
22 

Ασπράγκαθος Ιωάννης 
Μπίγγας στέφανος  

23 Καραίσκος Γεώργιος 
24 Μίχος Κωνσταντίνος         
25 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

    26 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών    
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   Βλάστης,  
Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , Κοµνηνών, Μεσόβουνου, 
Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, 
Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, 
Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ Σιδηρό̟ουλος Σοφοκλής. 
………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρεί η ∆Σ Ανδρονικίδου Ιωάννα. 
…………………………………………………………………………….. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Γιώργο Χαιτίδη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη των µελών την 8/2017 Α̟όφαση 
της ε̟ιτρο̟ής ̟οιότητας ζωής  ̟ου αφορά εισήγηση ̟ρος το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο  για έκδοση κανονιστικής α̟όφασης σχετικά 
µε τον καθορισµό  ωραρίου  λειτουργίας Μουσικών Οργάνων των 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος για έγκριση α̟ό το 
∆.Σ σύµφωνα µε το άρθρο 73 ̟αρ. 1β του Ν. 3852/10 . 

Σύµφωνα µε την  ̟αρ. 3 άρθρο 3 της Αστυνοµικής ∆ιάταξης 
3/96 (1023/2/37-ια/08.01.1996), η άδεια λειτουργίας µουσικής 
χορηγείται µέχρι την 22.00 ώρα τη χειµερινή ̟ερίοδο και την 23.00 
ώρα τη θερινή και µ̟ορεί να ̟αραταθεί ύστερα α̟ό αίτηση των 
ενδιαφεροµένων για τα καταστήµατα ̟ου λειτουργούν σε κλειστό 
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χώρο µέχρι την 03.00 ώρα µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν 
διαταράσσεται η ησυχία των ̟εριοίκων. 

 Για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) ̟ου 
λειτουργούν σε κλειστό χώρο και βρίσκονται στα διοικητικά όρια 
του ∆. Εορδαίας, µέχρι σήµερα ισχύει η 65/2011 Α̟όφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ̟ερί ̟αράτασης ωραρίου λειτουργίας 
µουσικής, σύµφωνα µε την ο̟οία δίνεται ̟αράταση στη 
λειτουργία µουσικής α̟ό ∆ευτέρα έως και Πέµ̟τη έως 01:00 και 
α̟ό Παρασκευή έως και Κυριακή έως 03:00. Η ̟ροαναφερόµενη 
α̟όφαση καταλαµβάνει τα ΚΥΕ α) ̟ροσφοράς ̟οτών χωρίς 
φαγητό σε καθισµένους ̟ελάτες, β) στα ο̟οία ̟αρασκευάζονται 
ή/και ̟ροσφέρονται σε καθισµένους ̟ελάτες φαγητά, µε συνοδεία 
ή µη ̟οτών και γ) στα ο̟οία ̟αρασκευάζονται και ̟ροσφέρονται 
γλυκίσµατα και κάθε είδους ̟αρασκευάσµατα γάλακτος κλ̟., σε 
καθισµένους ̟ελάτες. 

 Σύµφωνα µε την ̟αρ. 2 αρθ. 15 της ΚΥΑ 16228/17-5-2017 
(ΦΕΚ τ. Β’ 1723/18-5-2017), α̟ό τις 7/12/2016 (ηµεροµηνία 
εκκίνησης της γνωστο̟οίησης χρήσης µουσικής) καταργήθηκε η 
υ̟οχρέωση έκδοσης άδεια χρήσης µουσικής, συνεχίζει όµως η 
α̟αίτηση για την έκδοση άδειας ̟αράτασης ωραρίου µουσικής 
για την λειτουργία της µουσικής σε ΚΥΕ ̟έραν του ωραρίου 
λειτουργίας (χρήσης) µουσικής και µουσικών οργάνων ̟ου 
ορίζεται στην ̟αρ. 3 αρθ. της Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/1996 (ΦΕΚ 
τ. Β’ 15), δηλαδή ̟έραν της 22:00 την χειµερινή ̟ερίοδο και ̟έραν 
της 23:00 την θερινή ̟ερίοδο. 

Έχοντας υ̟όψη συνδυαστικά την ̟ερ. ii) της ̟αρ. 1Α του 
άρθ. 73 και της ̟αρ. 1Β του άρθ. 83, αρµόδιο όργανο για τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής είναι η Ε̟ιτρο̟ή 
Ποιότητας Ζωής για ΚΥΕ ̟ου βρίσκονται στις Το̟ικές Κοινότητες 
και το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας για ΚΥΕ 
̟ου βρίσκονται  στην ∆.Κ. Πτολεµαΐδας.   Κατ’ αναλογία 
̟ροτείνετε η άδεια ̟αράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής για 
ΚΥΕ ̟ου βρίσκονται στις Το̟ικές Κοινότητες να χορηγείτε α̟ό 
την Ε̟ιτρο̟ή Ποιότητας Ζωής και για τα ΚΥΕ ̟ου βρίσκονται 
στην   ∆.Κ.  Πτολεµαΐδας, α̟ό το Συµβούλιο ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Πτολεµαΐδας 
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Κατό̟ιν το ̟αρα̟άνω, εισηγούµαστε τον κανονισµό 
̟αράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής ό̟ως αναφέρεται 
στην εν λόγω α̟όφαση της ε̟ιτρο̟ής ̟οιότητας ζωής . 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να 
α̟οφασίσει σχετικά. 

                                                 Αριθµ. α̟όφ. 31/2018. 

 

Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση του Αντιδηµάρχου 

 
1. Την ̟αρ. 1 άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 

τεύχος Α') «∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας » 
2. Την ̟αρ. Ιγ9 άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 

τεύχος Α') «∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας »  
3. την ̟αρ. 1Β(v) άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 

τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.» 

4. Την ̟αρ. 3 άρθρο 3 της Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96 
(1023/2/37-ια/08.01.1996) (ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β') «Μέτρα για 
την τήρηση της κοινής ησυχίας» 

5. Τον Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ τ. Α’ 230/7-6-2016) «Νέο θεσµικό 
̟λαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες 
διατάξεις» 

6. Την ΚΥΑ 16228/17-5-2017 (ΦΕΚ τ. Β’ 1723/18-5-
2017)Α̟λούστευση και ̟ροτυ̟ο̟οίηση των διοικητικών 
διαδικασιών γνωστο̟οίησης λειτουργίας Καταστηµάτων 
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηµατογράφων» 

7. Την Υγειονοµική ∆ιάταξη Υιγ/Γ.Π/οικ. 47289/21-6-2017 (ΦΕΚ 
τ. Β’ 2161/23-6-2017) «Υγειονοµικοί όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις 
λειτουργίας ε̟ιχειρήσεων τροφίµων/ ̟οτων και άλλες 
διατάξεις» 

8. Την 65/2011 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας 
σχετικά µε την ̟αράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικής για τα 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος  

9. Το γεγονός ότι α̟ό την ̟αρούσα δεν ̟ροκαλείται δα̟άνη σε 
βάρος του ̟ροϋ̟ολογισµού του ∆ήµου Εορδαίας. 

10. την 8/2017 Α̟όφαση της ε̟ιτρο̟ής ̟οιότητας ζωής. 
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                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Α. Καταργεί την 65/2011 Α̟όφαση δηµοτικού συµβουλίου 
σχετικά µε την ̟αράταση ωραρίου λειτουργίας  µουσικής 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
Β. Εγκρίνει την κανονιστική διάταξη ̟ερί  ̟αράταση ωραρίου 
χρήσης (λειτουργίας) µουσικής και µουσικών οργάνων 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος ̟ου λειτουργούν σε 
κλειστό χώρο, στα όρια του ∆ήµου Εορδαίας,  η ο̟οία έχει ως εξής:  
 
Άρθρο 1 

Η χρήση µουσικής, α̟ό τα Καταστήµατα Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) ̟έραν του ωραρίου (και ό̟ως αυτό ορίζεται 
µε το 4 σχετ.) ̟ροϋ̟οθέτει την έκδοση «Άδειας ̟αράτασης 
ωραρίου χρήσης µουσικής και µουσικών οργάνων» α̟ό το ∆. 
Εορδαίας. 

 
Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρµογής 
 

Η ̟αρούσα α̟όφαση καταλαµβάνει τα ΚΥΕ ̟ου βρίσκονται 
στα διοικητικά όρια του ∆. Εορδαίας, λειτουργούν σε κλειστό 
χώρο, α) ̟ροσφοράς ̟οτών χωρίς φαγητό σε καθισµένους ̟ελάτες, 
β) στα ο̟οία ̟αρασκευάζονται ή/και ̟ροσφέρονται σε 
καθισµένους ̟ελάτες φαγητά, µε συνοδεία ή µη ̟οτών και γ) στα 
ο̟οία ̟αρασκευάζονται και ̟ροσφέρονται γλυκίσµατα και κάθε 
είδους ̟αρασκευάσµατα γάλακτος κλ̟., σε καθισµένους ̟ελάτες, 
µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των 
̟εριοίκων. 

 
Άρθρο 3 – Ωράριο ̟αράτασης χρήσης µουσικής και µουσικών 
οργάνων 
α) Χειµερινή ̟ερίοδο: 
 
∆ευτέρα έως και  Κυριακή, α̟ό 22:00 έως και 03:00. 
 

β) Θερινή ̟ερίοδο: 

 
∆ευτέρα έως και Κυριακή, α̟ό 23:00 έως και  03:00  
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Άρθρο 4 - Αρµόδια όργανα  

 
Αρµόδια όργανα για τη χορήγηση άδειας ̟αράτασης 

ωραρίου λειτουργίας µουσικής σε ΚΥΕ είναι: 
Για ΚΥΕ ̟ου βρίσκονται στη ∆.Κ. Πτολεµαΐδας, το 

Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας 
Για ΚΥΕ ̟ου βρίσκονται στις Το̟ικές Κοινότητες, η 

Ε̟ιτρο̟ή Ποιότητας Ζωής του ∆. Εορδαίας 
 Τα αρµόδια για χορήγηση της άδειας όργανα, δύναται να 
α̟ορρίψουν αίτηµα χορήγησης άδειας ̟αράτασης ωραρίου 
χρήσης µουσικής και µουσικών οργάνων σε ΚΥΕ ̟ου 
ε̟ανειληµµένα ̟ροκαλούν ̟ροβλήµατα ηχορύ̟ανσης. 
 
Άρθρο 5 - Χρονική διάρκεια 
 

Η άδειας ̟αράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής και 
µουσικών οργάνων χορηγείτε α̟ό το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου 
για διάρκεια έως 3 έτη. 
 
 
Άρθρο 6 - Ανάκληση άδειας 
 

Η άδεια ̟αράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής και µουσικών 
οργάνων δύναται να ανακληθεί µε α̟όφαση του αρµόδιου για τη 
χορήγηση οργάνου, εάν δια̟ιστωθεί διακινδύνευση ή βλάβη του 
δηµόσιου συµφέροντος (διατάραξη κοινής ησυχίας, ̟αραβίαση 
του ωραρίου ̟αράτασης, κλ̟) α̟ό τις αρµόδιες για τον έλεγχο 
αρχές. 
  
Άρθρο 7 – Έναρξη Ισχύος 
 Η ισχύς της ̟αρούσας αρχίζει α̟ό την ηµέρα λήψης της 
α̟όφασης.  
 

        Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  31  /2018 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
         
                    Ο ∆ήµαρχος                               Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 
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 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 7. Καραφουλίδης Ανέστης 

 8. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 9 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Κάλφας Γεώργιος 

 11. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                        12. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 13.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 14.   Αριστερίδης Ιωάννης 

 15.   Κύρκα Μαρία   

 16.   Παπαοικονόµου Παντελής 

 17.   Βρυζίδου Παρασκευή 

     18.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

 19   Τσολακίδης Ισαάκ 
20   Μπίγγας Στέφανος 

             Πτολεµαΐδα 21.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

   Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           22.   Ανδρεάδης Κων/νος  

             Συµβουλίου  23.  Καραϊσκος Γεώργιος 

 24.  Μίχος Κωνσταντίνος 

 25.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

    Παντελής Πα̟αοικονόµου           26.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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