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        ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

 
Α Π O Φ Α Σ Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  5/2015 

 
  ΘΕΜΑ 1ο : Ανάκληση η μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας 
                    μουσικών οργάνων στο Κ.Υ.Ε. ‘’Ταβέρνα’’, ιδιοκτησίας 
                    ΦΙΛΙΑΝΔΡΑ Όλγας, επί της οδού Χατζοπούλου 12 στο Λουτράκι.  

 
 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την 19η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της 
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την υπ' αριθ. 4148/13-3-2015 
πρόσκληση της Προέδρου της κας ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Μαρίας - Αντιδημάρχου, η 
οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου 
να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
  

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλω επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα  
έξι (6), η Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία - Πρόεδρος, 2.Σπύρου Κων/νος, 
3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Γεωργίου Αθανάσιος, 5.Θεοδώρου Αγγελική, 
6.Γεωργίου Χαράλαμπος – αναπληρωματικό μέλος (στη θέση του τακτικού 
μέλους Πρωτονοτάριου Δημητρίου, που απουσιάζει). 
 

Α π ό ν τ ε ς : 1.Θυμής Μιχαήλ, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε 
νόμιμα.   
  

 Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η κα 
Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι εκ παραδρομής στην 
πρόσκληση μπήκε το όνομα της ιδιοκτήτριας ως ΦΙΛΑΝΔΡΑ αντί του ορθού 
ΦΙΛΙΑΝΔΡΑ.    

 

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η κα Πρόεδρος έθεσε  
υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον οικείο φάκελο, στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Οι διατάξεις της § Αiii) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, στο οποίο, μεταξύ 
άλλων αναφέρεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, μεταξύ 
άλλων, και για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής και ότι «……η 
σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν 
στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.  
2. Η υπ’ αριθ. 20489/13-03-2003 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος ‘’Ταβέρνα’’ με την επωνυμία «Μουριά», το οποίο λειτουργεί επί 
της οδού Χατζοπούλου 12 στο Λουτράκι, ιδιοκτησίας ΦΙΛΙΑΝΔΡΑ Όλγας του 
Χρήστου.  
3. Η υπ’ αριθ. 12/18-2-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΒΩΛ3-ΦΟΟ) Απόφαση της Δημοτικής 
Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας, με την οποία χορηγήθηκε στην 
ΦΙΛΙΑΝΔΡΑ Όλγα άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για το ανωτέρω 
Κ.Υ.Ε., τριετούς διάρκειας, με παράταση ωραρίου μέχρι την 3η πρωινή για τον 
κλειστό χώρο και έως  την 2α  πρωινή για τον ανοικτό χώρο. 



4. Η υπ’ αριθ. 6906/26-03-2014 Απόφαση Δημάρχου περί προσωρινής 
αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγισης του ανωτέρω 
Κ.Υ.Ε., λόγω βεβαιωμένων παραβάσεων των διατάξεων περί λειτουργίας 
μουσικών οργάνων, η οποία εκτελέστηκε βάσει της υπ’ αριθ. 8251/14-4-2014 
Έκθεσης Σφράγισης.   
5. Η υπ’ αριθμ. 1020/6816/37-Ε/20-1-2015 Απόφαση Διοικητή Α.Τ. 
Λουτρακίου για σφράγιση του εν θέματι Κ.Υ.Ε. 
Επί της ανωτέρω Απόφασης η ιδιοκτήτρια του ΚΥΕ, κα Φιλιάνδρα Όλγα, 
κατέθεσε αίτηση αναστολής – ακυρώσεως στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Κορίνθου, προς το οποίο το Α.Τ. Λουτρακίου, με το από 13/2/2015 έγγραφό 
του, διαβιβάζει φάκελο με τις απόψεις του.  
6. Οι με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 24172/6-11-2014 & 850/20-1-2015 αιτήσεις 
των περιοίκων του  εν λόγω Κ.Υ.Ε., με τις οποίες ζητούν την ανάκληση της 
χορηγηθείσας άδειας παράτασης μουσικών οργάνων, διότι το ανωτέρω 
Κ.Υ.Ε. διατηρεί ζωντανή ορχήστρα με ενισχυτή, μικρόφωνα και ηχεία με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται ηχορύπανση κατά τις πρωινές ώρες, με 
αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία τους (επισυνάπτεται πιστοποιητικό του 
Κ.Υ. Λουτρακίου) 
7. Η από 3-3-2015 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων σχετικά με το θέμα, η οποία έχει ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη:  
 Τα τηρούμενα αρχεία του Δήμου, από τα οποία προκύπτει ότι στον οικείο φάκελο 
του εν θέματι καταστήματος, περιέχονται :  
  Η αριθμ. πρωτ. 12/18.02.2014 Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 
Λουτρακίου-Περαχώρας , με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας μουσικών 
οργάνων ( στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος ή έγχορδα μουσικά όργανα χωρίς 
ενισχυτή και μεγάφωνα)  με παράταση ωραρίου ( έως τις 03:00 π.μ. για την θερινή και 
την χειμερινή περίοδο, έτους 2014), σε Κ.Υ.Ε.- ΤΑΒΕΡΝΑ, που λειτουργεί η  κ. 
Φιλιάνδρα Όλγα , επί της οδού  Χατζοπούλου 12, στο Λουτράκι,  με τους παρακάτω 
όρους:  
α. Η  ηχοστάθμη να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη. 
β. Όλα τα ανοίγματα  (πόρτες παράθυρα)   του  καταστήματος να είναι κλειστά κατά 
τις ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων, αφού θα υπάρχει κατάλληλο σύστημα 
εξαερισμού της αίθουσας. 
γ. Να  λαμβάνεται   κάθε  επιπλέον     συμπληρωματικό  μέτρο, ώστε να  μη 
δημιουργούνται   οχλήσεις στους περιοίκους. 
δ. Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία μουσικών οργάνων μετά το πέρας των 
προαναφερομένων ωρών και μέχρι την 07:00 πρωινή ώρα της επόμενης για τη 
θερινή περίοδο.  
ε. Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία  μουσικών  οργάνων από  την 15:00  ώρα 
μέχρι την 17:30  ώρα για τη θερινή περίοδο και από την15:30 ώρα μέχρι την 17:30 
ώρα για τη χειμερινή περίοδο .  
στ.Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν οχλήσεις στους περιοίκους από το θόρυβο 
των μουσικών οργάνων, θα ανακαλείται η άδεια μετά από σχετικό έλεγχο και 
βεβαίωση της παράβασης από το Αστυνομικό Τμήμα. 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ.3/08.01.1996 Αστυνομικής 
Διάταξης <<1) 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. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα 
απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, 
καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη 
της ησυχίας των περιοίκων. 
2) 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. 
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, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων 
αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής>>. 
 Τον φάκελο των βεβαιωμένων από το Α.Τ. Λουτρακίου παραβάσεων των όρων 
της χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας μουσικής ( Χρήση μικροφωνικής εγκατάστασης 
με ενισχυτή & μεγάφωνα ) . 
 Την υπ’ αριθ. 6906/26-03-2014 Απόφαση Δημάρχου περί προσωρινής 
σφράγισης & αφαίρεσης της άδειας Κ.Υ.Ε., λόγω βεβαιωμένων παραβάσεων των 
διατάξεων περί λειτουργίας μουσικών οργάνων, η οποία εκτελέστηκε βάσει της  αρ. 
πρωτ.  8251/14.04.2014 Έκθεση Σφράγισης. 
 Τις αναφορές-καταγγελίες περιοίκων, σχετικά με την διατάραξη κοινής ησυχίας 
από την λειτουργία ζωντανής μουσικής με χρήση μικροφωνικής εγκατάστασης με 
ενισχυτή & μεγάφωνα με  στο  εν λόγω κατάστημα.  
 Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 147/10.09.2012 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού 
Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κορινθίας , περί  αρμοδιότητας  Δήμου  
χορήγηση αδειών μουσικής κατά την κρίση της(θέση κατ/τος, καταγγελίες περιοίκων 
κλπ).  

 Σύμφωνα με τον οδηγό ΚΥΕ Υπ. Εσωτερικών << Η παράταση δίδεται, εφόσον το 
ζητήσει ο ενδιαφερόμενος,  λαμβανομένων υπόψη τη θέση του καταστήματος σε 
σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, το είδος των μουσικών οργάνων και με 
την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων >> .  
 Την πρόσφατη υπ’ αριθ. πρωτ. 1020/6816/37-ε/20.01.2015, Απόφαση κ. Διοικητή  
Α. Τ. Λουτρακίου περί σφράγισης του ανωτέρω ΚΥΕ,   λόγω τριών (3) παραβάσεων  
της 3/96 Α.Δ., εντός έτους .   
 Το υπ' αριθ. Φ. 1300.2/28568/2013/16.07.2013 πόρισμα  του Συνήγορου του 
Πολίτη προς τον κ. Υπουργό Υγείας  <<Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος>> με το  οποίο προτείνεται: α. Όταν 
ζητείται παράταση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, να χορηγείται εφόσον 
δεν διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και έχει ληφθεί υπόψη το είδος των 
μουσικών οργάνων και η θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους 
χώρους και β. Οι Δήμοι να εξετάζουν αυτοτελώς το ζήτημα της ανάκλησης αδειών 
λειτουργίας μουσικών οργάνων ή τουλάχιστον των αδειών παράτασης μουσικής, 
διότι το μέτρο αυτό δεν επηρεάζει τη συνέχιση της λειτουργίας του ΚΥΕ ούτε επιφέρει 
δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στους επιχειρηματίες. 
 Τις διατάξεις της παρ. 1Α , περ. 3, του άρθρου 73 του Ν. 3852/10, σύμφωνα με τις 
οποίες  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, 
για την ανάκληση  άδειας  λειτουργίας μουσικής  των Κ.Υ.Ε.  αρμοδιότητας του 
δήμου.  
 

         Εισηγούμαστε την ανάκληση της άδειας παράτασης ωραρίου  λειτουργίας 
μουσικών, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 12/18.02.2014 Απόφαση Συμβουλίου 
Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας, σε Κ.Υ.Ε.- ΤΑΒΕΡΝΑ, που λειτουργεί 
η  κ. Φιλιάνδρα Όλγα , επί της οδού  Χατζοπούλου 12, στο Λουτράκι, σύμφωνα με το 

ανωτέρω σκεπτικό».  
 



Ακολούθως η κα Πρόεδρος απάντησε σε κάποιες ερωτήσεις των 
μελών σχετικά με το θέμα, έδωσε διευκρινίσεις και επεσήμανε το γεγονός ότι 
στην καταγγελία των περιοίκων οι λόγοι που αναφέρονται είναι ασαφείς. 
 Στη συνέχεια ο κ. Γεωργίου Χαράλαμπος ανέφερε ότι πρέπει να 
εξετασθεί από την Επιτροπή η πιστότητα των καταγγελλομένων. Επίσης θα 
πρέπει να εξετασθεί το γεγονός αν οι καταγγέλλοντες διαμένουν μόνιμα στην 
περιοχή που λειτουργεί το εν λόγω κατάστημα, ούτως ώστε πράγματι να 
ενοχλούνται τις ημέρες που δημιουργείται από το κατάστημα η 
καταγγελλόμενη όχληση. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου και τα υπόλοιπα μέλη της 
Επιτροπής συμφώνησαν με τα προαναφερθέντα. 
 Τέλος η κα Πρόεδρος πρότεινε να μην γίνει ανάκληση της άδειας 
παράτασης μουσικών οργάνων, καθότι η Επιτροπή δεν πείστηκε από τις 
αόριστες καταγγελίες των περιοίκων για διατάραξη κοινής ησυχίας ή για 
ηχητική όχληση. 
 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 
καθώς και τις  διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 
 

Δεν ανακαλεί την άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών 
οργάνων στο Κ.Υ.Ε. ‘’Ταβέρνα’’, ιδιοκτησίας ΦΙΛΙΑΝΔΡΑ Όλγας, επί της οδού 
Χατζοπούλου 12 στο Λουτράκι, καθότι η Ε.Π.Ζ. δεν πείστηκε από τις αόριστες 
καταγγελίες των περιοίκων για διατάραξη κοινής ησυχίας ή για ηχητική 
όχληση, σύμφωνα με την πρόταση της Προέδρου της. 
  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  5/2015. 
 

  Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος        Τα Μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   Παπαθανασίου Αθανάσιος 
 
       Σπύρου Κων/νος 
 
       Γεωργίου  Αθανάσιος 
      Πρωτοπαππά Μαρία                                    
                                                                            Θεοδώρου Αγγελική 
 

                                                                                     Γεωργίου Χαράλαμπος 


