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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 5ης/19-02-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 12/2021 

ΘΕΜΑ: 
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)  

 
 Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 19 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 
20:00, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και 
μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 
(παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 485/15-02-2021 πρόσκληση της 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας. 
 Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - 
μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι: 
 
             Παρόντες                         Απόντες                                
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος   
2 Αγγέλης Δημήτριος   
3 Αχίλλας Γεώργιος   
4 Γκίκας Ιωάννης   
5 Εμμανουήλ Δημήτριος   
6 Ζορζοβίλης Ζήνων   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Κουκόλη Σοφία   
9 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   

10 Τράντα Ιωάννα   
11 Τσέγκος Νικόλαος   
12 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος   
14 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
15 Μανώλας Αριστείδης   
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16 Παπαδημητρίου Ζήνων   
17 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                         Απόντες                                  
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος-Βελβεντού 1 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου 
  2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγ. Κυριακής 
  3 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
         Παρόντες                             Απόντες                              
1 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
2 Κουκάλης Ζήνων   
3 Μυλωνά Κατίνα   
4 Μύρος Δημήτριος   
5 Παπανδρίτσα Μαρία   
6 Τζάτσου Βάϊα   
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
 Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση η Πρόεδρος ανέγνωσε το 6ο θέμα της συνεδρίασης 
και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
Στις 23/12/2020 κατατέθηκε αίτηση από τον Εμπορικό Σύλλογο Βελβεντού με την 
οποία ζητείται παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στα 
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου.  
Συγκεκριμένα ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Βελβεντού ζητά την παράταση 
ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη από τις 22:00 
τη χειμερινή περίοδο και από τις 23:00 τη θερινή περίοδο ως τις 2:00 και για τις 
μέρες Παρασκευή και Σάββατο από τις 22:00 τη χειμερινή περίοδο και από τις 23:00 
τη θερινή περίοδο ως τις 03:00. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικής 
απόφασης του άρθρου 79 αναφορικά με τους όρους και τις ώρες λειτουργίας 
μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη. Ελλείψει Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής στο Δήμο Βελβεντού λόγω του ότι έχει πληθυσμό μικρότερο των 
10.000 κατοίκων το θέμα εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
Βάσει αυτού και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την 22/2020 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Βελβεντού. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 3463/2006 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 περ. (v) του Ν. 3852/2010 
4. Τις διατάξεις της υπ. αριθ. 3/1996 αστυνομικής διάταξης σύμφωνα με την 

οποία το ωράριο λειτουργίας της μουσικής καθορίζεται ως εξής: 
α) Για τη χειμερινή περίοδο μέχρι τη 22.00΄ ώρα και για τη θερινή περίοδο μέχρι 

τη 23.00΄ ώρα και μπορεί να παραταθεί: 
β) Μέχρι την 03.00΄ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο. 
γ) Μέχρι την 02.00΄ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο 

και ο δήμος στο πλαίσιο της κανονιστικής του αρμοδιότητας και ανάλογα με τις 
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τοπικές συνθήκες, μπορεί να προσδιορίσει διαφορετικά το ωράριο λειτουργίας 
μουσικής στα καταστήματα αυτά, αλλά πάντα μέχρι το χρονικό όριο που 
καθορίζεται στην ανωτέρω Αστυνομική Διάταξη. 

 
Προτείνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 
Α. Να εγκρίνει την παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών 

οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) του Δήμου 
Βελβεντού για το έτος 2021, για τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο ως εξής: 

1. Μέχρι τη 02:00 κατά τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη και μέχρι τις 
03:00 κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και τις παραμονές 
αργιών, για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου 
Βελβεντού που λειτουργούν σε κλειστό χώρο. 

2. Μέχρι τις 02:00 κατά τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη και μέχρι τις 
02:00 κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και τις παραμονές 
αργιών, για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου 
Βελβεντού και λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο εφόσον δεν διαταράσσεται η 
ησυχία των περίοικων. 

 
Β. Με βάση την Παρ.9, του Άρθρου 5 του Νόμου 4623/2019 η παράταση θα 

χορηγείται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Βελβεντού και τους Προέδρους των 
Κοινοτήτων, εντός των εδαφικών τους ορίων, ως εξής: 

Να χορηγείται η παράταση κατόπιν αίτησης που θα καταθέτει ο κάθε 
ενδιαφερόμενος καταστηματάρχης χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών 
πέραν της αίτησης και της γνωστοποίησης άδειας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.   

 
Γ. Η παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων θα 

χορηγείται υπό τους όρους τήρησης των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης 
Α5/3010/1985 και της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996. Θα ανακαλείται σε 
περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των παραπάνω διατάξεων και των διατάξεων 
που διέπουν συνολικά τη χρήση μουσικής από ΚΥΕ, πάνω από δύο (2) φορές το 
έτος. 

 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Δημάρχου, έθεσε τις 
απόψεις στην πρόταση του Δημάρχου, όπως διαλαμβάνονται στα 
μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams), και 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων 
σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) του Δήμου Βελβεντού για το 
έτος 2021, για τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο ως εξής: 

1. Μέχρι τη 02:00 κατά τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη και μέχρι τις 
03:00 κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και τις παραμονές 
αργιών, για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου 
Βελβεντού που λειτουργούν σε κλειστό χώρο. 
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2. Μέχρι τις 02:00 κατά τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη και μέχρι τις 
02:00 κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και τις παραμονές 
αργιών, για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου 
Βελβεντού και λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο εφόσον δεν διαταράσσεται η 
ησυχία των περίοικων. 

Β. Η παράταση θα χορηγείται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Βελβεντού και τους 
Προέδρους των Κοινοτήτων, εντός των εδαφικών τους ορίων, ως εξής: 
Να χορηγείται η παράταση κατόπιν αίτησης που θα καταθέτει ο κάθε 
ενδιαφερόμενος καταστηματάρχης χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών 
πέραν της αίτησης και της γνωστοποίησης άδειας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.   

Γ. Η παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων θα 
χορηγείται υπό τους όρους τήρησης των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης 
Α5/3010/1985 και της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996. Θα ανακαλείται σε 
περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των παραπάνω διατάξεων και των διατάξεων 
που διέπουν συνολικά τη χρήση μουσικής από ΚΥΕ, πάνω από δύο (2) φορές το 
έτος. 
 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2021. 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

 

Η Πρόεδρος         Τα Μέλη 

(σφραγίδα – υπογραφή)       (υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 22 Φεβρουαρίου 2021 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού 
 
 
 

Βάϊα Μαλλού 
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