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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 30 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ το 

Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6731/26-06-15 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. 
Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε 
με αποδεικτικό στους Σ/λους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και 
λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 20 ) 
1. Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Έξαρχος Γεώργιος 

2. Τσάτσαρης Χρήστος  15. Κακαγιάννης Χρήστος 

3. Τσούγιας Χρήστος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Βλάγκας Ιωάννης 

6. Τσιαπλές Θωμάς  19. Καραναστάσης Αθανάσιος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Νικολάου Γεώργιος 

8. Ζησάκη Ξανθή  21. -- 

9. Τσεργάς Κων/νος  22. -- 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. -- 

11. Σαϊτης Αστέριος  24. -- 

12. Διψάνας Αχιλλεύς  25. -- 

13. Ζάχος Βασίλειος  26.-- 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 7 ) 
1. Πανάγου Ελευθερία   5. Ντόντος Γεώργιος 

2. Σίμος Γεώργιος   6. Αργυρίου Ιωάννης 

3. Γκατζόγιας Παναγιώτης  7. Μπίκας Χρήστος 

4.Μαϊμάρης Δημήτριος  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σ., Μπανιώρας Γεώργιος , Ζαφείρης Κων/νος , Λαϊνας Αθ., 
Γαγάρας Νικ., Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελευθέριος,] καθώς και οι  
εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γεώργιος, Μήτσιου 
Ιωάννης, Καραμανές Νικόλαος, Σουκουβέλου Πηλία]. 

   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας  και αφού πρώτα το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε για τη συζήτηση των εκτός 
ημερήσιας διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  

 
ΘΕΜΑ ( 7ο ) «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στα Καταστήματα Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος» 
Αριθμός   Απόφασης ( 148) 
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 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, μας έστειλε την αριθ. 36/2015 
απόφασή της με την οποία εισηγείται  την παράταση ωραρίου μουσικής στα ΚΥΕ ως 
κάτωθι: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ       Aριθ. Απόφασης :36 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ       Αρ. Πρωτ.:6477 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 12/2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών 
 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: παράταση του ωραρίου της άδειας μουσικής 
για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός και εκτός οικισμών στο Δήμο Τεμπών. 
 Στο δημοτικό κατάστημα την 19/06/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αρ. 
πρωτ. 6096./15-06-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό στους δημοτικούς 
συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 
         Παρόντες         
 Απόντες 
 1.ΣΑΪΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ        1. 
 2.ΜΠΟΥΖΕΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ        2. 
 3.ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ        3. 
 4.ΤΣΙΟΠΑ-ΛΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ        4. 
 5.ΖΗΣΑΚΗ ΞΑΝΘΗ        5. 
 6.ΒΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        6. 
 7.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  
 Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Φουσίκα Αντιγόνη υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
Αφού διαπιστώθηκε πλειοψηφία – καθώς από το σύνολο των επτά μελών ήταν παρόντα και τα επτά 
μέλη- ο πρόεδρος, εισηγούμενος στη συζήτηση το 4_ ημερησίας διάταξης του θέματος: παράταση 
του ωραρίου της άδειας μουσικής για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός και εκτός κατοικημένης 
περιοχής στο Δήμο Τεμπών, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής : 
1.Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης υπ' αριθ. 3(ΦΕΚ Β' 
15/1996) «Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 
της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β' 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας 
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και 
στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής». 
Στις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου 3 της αυτής Αστυνομικής Διάταξης ορίζεται ότι «Άδεια 
λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην 
άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός 
των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που 
καθορίζεται από την Υγειονομική Υπηρεσία» και «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». 
2. Στην παράγραφο 1Β του άρθρου 73 του 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο εισηγείται στο Δ.Σ. το 
σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΔΚΚ. 
3.  Στην παράγραφο 1γ του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. ορίζεται ότι οι δήμοι και οι κοινότητες 
«Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας της μουσικής σε καταστήματα που 
Λειτουργούν στην πόλη, Λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και 
την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση». 
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4. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια με 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από την 
έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου. 
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010. 
Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος ή 
οικισμού, η ΕΠΖ διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου. 
Για τη διαμόρφωση της εισήγησης, η ΕΠΖ λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των 
αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, 
με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για 
την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πήρε το λόγο και ανέφερε τα εξής: 
Δεδομένου ότι στο Δήμο μας υποβλήθηκαν αιτήσεις καταστηματαρχών για παράταση του ωραρίου 
της άδειας μουσικής μέχρι τις 03.00 για καταστήματα εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής του 
Δήμου μας, προτείνω να παραταθεί το ωράριο της άδειας μουσικής μέχρι τις 01.00 για τις μέρες 
Κυριακή έως Πέμπτη και έως μέχρι τις 01:30 για τις μέρες Παρασκευή και Σάββατο όπως και κατά 
την παραμονή Εθνικών Εορτών και τοπικών πανηγύρεων για όλα τα καταστήματα που λειτουργούν 
σε κλειστό και ανοικτό χώρο και βρίσκονται εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής στον Δήμο 
Τεμπών. Η αίτηση του κάθε επαγγελματία θα εξετάζεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής αφού ληφθούν υπόψη τυχόν αντιρρήσεις περιοίκων ή καταγγελίες προς τα 
αντίστοιχα Αστυνομικά τμήματα. 
Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 Εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση τοπικής κανονιστικής 
απόφασης που θα αναφέρει ότι παρατείνεται το ωράριο της άδειας μουσικής μέχρι τις 01:00 για τις 
μέρες Κυριακή έως Πέμπτη και έως μέχρι τις 01:30 για τις μέρες Παρασκευή και Σάββατο όπως και 
κατά την παραμονή Εθνικών Εορτών και τοπικών πανηγύρεων για όλα τα καταστήματα που 
λειτουργούν σε κλειστό και ανοικτό χώρο και βρίσκονται εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής 
στον Δήμο Τεμπών. 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 36/2015 
 

 Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σαϊτη Αστέριο, ο οποίος συμπληρωματικά πρότεινε ππααρράάτταασσηη  

ττοουυ  ωωρρααρρίίοουυ  άάδδεειιααςς  μμοουυσσιικκήήςς,,  γγιιαα  ττιιςς  ηημμέέρρεεςς  εεοορρττώώνν  κκααιι  ππααννηηγγυυρριιώώνν,,  ωωςς  ττιιςς  33::0000’’  γγιιαα  ττοουυςς  

κκλλεειισσττοούύςς  χχώώρροουυςς  κκααιι  ωωςς  ττιιςς  22::0000’’  γγιιαα  ττοουυςς  ααννοοιικκττοούύςς.. 
  
 Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε την αποδοχή της εισήγησης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και την συμπληρωματική εισήγηση του Προέδρου της, για την παράταση 
του ωραρίου  μουσικής. 
  
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65,72 του Ν.3852/2010,  την αριθ. 
36/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ., την συμπληρωματική εισήγηση του Αντιδημάρχου Σαϊτη Στ.,  τις 
ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και  μετά από διαλογική συζήτηση   

 
Αποφασίζει  Ομόφωνα 

 

 Παράταση του ωραρίου άδειας μουσικής στα Καταστήματα Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος, για όλα τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό και ανοικτό χώρο και 

βρίσκονται εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής στον Δήμο Τεμπών ως εξής: 

 

 μέχρι τις 01:00’ για τις μέρες από Κυριακή έως Πέμπτη,  

 μέχρι τις 01:30’ για τις μέρες από Παρασκευή έως και Σάββατο  
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 κατά την παραμονή Εθνικών Εορτών και τοπικών πανηγύρεων: 

 

 μέχρι τις 03:00’ για τους κλειστούς χώρους και  

 μέχρι τις 02:00’ για τους ανοικτούς χώρους 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 148/2015 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Τσέτσιλας Δημ. 
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