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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 17 

 της  3ης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 

  

Αριθμός  Απόφασης  47 

ΘΕΜΑ 1ο  : Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών ( Μουσικής συναυλίας) περιορισμένης διάρκειας 

και συγκεκριμένα για τις 4,5 & 6 -9-2015, στον ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ-

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΄΄ΦΛΟΙΣΒΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ΄΄ εντός του 

Παλαιού Κτιρίου Πηγών Λουτρακίου επί της οδού Γ. Λέκκα στο Λουτράκι. 

 

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως) σήμερα την 3η  του μηνός Σεπτεμβρίου 

, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος  Πέμπτη και ώρα 19:30, συνήλθε σε 

έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - 

Περαχώρας, μετά την υπ' αριθ. 16355/3-9-2015 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 

Δρίτσα Δημήτριου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010), περί ‘’Νέας 

Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, σε κάθε ένα Σύμβουλο και τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο 

Γκιώνη, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης . 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 

συνόλου έντεκα (11) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρακίου - Περαχώρας βρέθηκαν παρόντα επτά  ( 07 ), ο κ.Αντιπρόεδρος 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2.ΣΥΛΑΪΔΗΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3.ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

5.ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 6. ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ 7.ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ 

ΜΑΡΙΝΑ 3. ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 4. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , αν και 

κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο κ. Σακελλαρίου Αναστάσιος  Αντιδήμαρχος 

(Πολιτισμού-Τουρισμού) χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Πριν τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, 

ο κ. Αντιπρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι κλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση για 

τη συζήτηση του θέματος «Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών ( Μουσικής συναυλίας) περιορισμένης διάρκειας και 

συγκεκριμένα για τις 4,5 & 6 -9-2015, στον ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΄΄ΦΛΟΙΣΒΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ΄΄ εντός του Παλαιού Κτιρίου Πηγών  

 



 

Λουτρακίου επί της οδού Γ. Λέκκα στο Λουτράκι  », προκειμένου να υλοποιηθούν  

άμεσα οι σχετικές διαδικασίες. 

Το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα 

αποφαινόμενο για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Ακολούθως κι επί του 1ου & μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. 

Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας  τα εξής: 

1. Η με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου 16198/2-9-2015 αίτηση του 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΄΄ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ΄΄ 

με ΑΦΜ 999405697  για προέγκριση άδειας ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών 

παιδειών ( Μουσικής συναυλίας) περιορισμένης διάρκειας και συγκεκριμένα για 

τις 4, 5 & 6-9-2015,  εντός του Παλαιού Κτιρίου Πηγών Λουτρακίου επί της οδού Γ. 

Λέκκα στο Λουτράκι συνοδευόμενη από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, για τη 

χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης.  

2. Η από 2 Σεπτεμβρίου  2015 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και 

Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου που έχει ως εξής: 

“ Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες 

αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 

που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ο έλεγχος τήρησης 

των σχετικών διατάξεών της είναι σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.ΙΙ στοιχ.16 

Ν.3463/06 αρμοδιότητα των Δήμων.                                 . 

         Για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και 

ψυχαγωγικών παιδειών απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο  

με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ 

(προέγκριση)  και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων 

που διέπουν αυτά. (άρθρο 81 Ν.3463/06) 

        Τα δικαιολογητικά για την χορήγηση της προέγκρισης είναι αυτά που 

ορίζονται για τα Κ.Υ.Ε. και είναι τα εξής:  

- Αίτηση στην οποία καθορίζεται το είδος του καταστήματος (κατηγορία 

στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, υποκατηγορία αν υπάρχει και εντός 

παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης), περιγράφεται πλήρως η 

τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή - οικισμός, οδός, 

αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής 

(σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της 

εγκατάστασης. (παρ.1 άρθρο 1 ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013. 

-Διάγραμμα της περιοχής (παρ.1 άρθρο 1 ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013) 

- Βεβαίωση για τις χρήσεις γης από την Πολεοδομία δηλαδή αν βρίσκεται σε 

ζώνη όπου επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση, όπως προκύπτει από το 

πολεοδομικό σχέδιο ή τυχόν διάταγμα όπου προβλέπονται ειδικοί όροι χρήσεων 

γης (παρ.2 άρθρο 80 ΔΚΚ). 

     Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις 

γης, την προστασία  του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού 

περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού  και της παραλίας, των δασικών 

περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και  την αισθητική, 

φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται  από 

την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που 

τίθενται  στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και 

κοινοτικών αρχών.’’ 

3. Το υπ΄ αριθμ.πρωτ.9634/09.06.2015 έγγραφο του Γραφείου Αντιδημάρχου 

4.Διάγραμμα κάλυψης περιοχής, με επιτρεπόμενη χρήσης γης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-

ΑΝΑΨΥΧΗ από την Πολεοδομία του Δήμου. 



 

5.Το άρθρο 8 του Π.Δ. 23.2.1987, στις περιοχές με επιτρεπόμενη χρήση γης       

« ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ», εκτός άλλων επιτρέπεται η χρήση ΄΄Χώροι 

συνάθροισης κοινού ΄΄.  

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μπάρλα Χρήστο  

(εκπρόσωπο διοργάνωσης) ο οποίος επισήμανε ότι εκ παραδρομής έχει ζητηθεί 

από τον εν λόγω Σύλλογο η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί για τρεις (3) ημέρες 

στο χώρο του Παλαιού Κτιρίου Πηγών Λουτρακίου καθώς θα το χρειαστούν μόνο 

για μια ημέρα και συγκεκριμένα στις 04 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή. 

Επίσης τόνισε ότι η εκδήλωση είναι έναντι αντίτιμου( εισιτηρίου) και είναι κάτι 

που δεν αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας καθότι δεν έχει 

ζητηθεί από τον συγκεκριμένο Σύλλογο. 

Ακολούθως η κα Ζαχάρη Ελένη τόνισε ότι είναι αρνητική στο να δοθεί ο 

συγκεκριμένος χώρος για τέτοιου είδους εκδήλωση καθότι είναι ιστορικός χώρος 

και είναι επιφυλακτική στο κατά πόσο υπάρχουν ή τηρηθούν οι προϋποθέσεις για 

να διατηρηθεί ο χώρος καθαρός και όχι μόνο. Εναλλακτικά πρότεινε ότι θα 

μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιήσουν την αίθουσα του Πνευματικού 

Κέντρου ή του Συνεδριακού Κέντρου για την εν λόγω εκδήλωση για να 

αποφευχθούν τυχόν προβλήματα. Επίσης τόνισε ότι είναι αρνητική και στο να 

πραγματοποιηθεί η εκδήλωση έναντι αντιτίμου( εισιτηρίου).  

Ο κ.Κλεπετσάνης Μιχαήλ και ο κ. Παντελέου Παναγιώτης συμφώνησαν με 

τα λεγόμενα της κας Ζαχάρη. 

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος πρότεινε να χορηγήσουν στον ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ-

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΄΄ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ΄΄ προέγκριση ίδρυσης 

εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών  (Μουσικής συναυλίας) εντός του Παλαιού 

Κτιρίου Πηγών Λουτρακίου επί της οδού Γ. Λέκκα στο Λουτράκι, μόνο για τις 4 

Σεπτεμβρίου 2015, για το μοναδικό λόγο ότι επίκειται άμεσα η διεξαγωγή της, γι΄ 

αυτό άλλωστε και συζητείται έκτακτα στην παρούσα συνεδρίαση, προς αποφυγή 

εντάσεων και προβλημάτων που ίσως ανακύψουν, θέτοντας ωστόσο την 

προϋπόθεση να μην υπάρξει αντίτιμο ( εισιτήριο)στην εν λόγω εκδήλωση. 

Την πρόταση αυτή την ψήφισαν ο ίδιος και οι κ.κ. Σταύρου Παναγιώτα, 

Συλαϊδής Ευστάθιος και η Τσαντίλα Μαρία ( Μαίρη) και συνεπώς εγκρίνεται. 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, αφού έλαβε υπόψη του τα 

ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 80 του Ν. 

3463/2006,  και της παρ 1 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, κατόπιν προελέγχου του 

ανωτέρω αιτήματος & μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

μεταξύ των μελών του. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Παντελέου Παναγιώτη, Κλεπετσάνη Μιχαήλ και 

Ζαχάρη Ελένης) 

  Χορηγεί στον ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΄΄ΦΛΟΙΣΒΟΣ 

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ΄΄ προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών  

(Μουσικής συναυλίας) περιορισμένης διάρκειας, εντός του Παλαιού Κτιρίου 

Πηγών Λουτρακίου επί της οδού Γ. Λέκκα στο Λουτράκι, και συγκεκριμένα μόνο 

για τις 4 -9-2015 για τους προαναφερόμενους λόγους, με την προϋπόθεση να μην 

υπάρξει αντίτιμο( εισιτήριο) στην εν λόγω εκδήλωση.  

    Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 47/2015. 

Ο Αντιπρόεδρος                  Τα Μέλη 

(έπονται υπογραφές) 

    Ακριβές Αντίγραφο 

                Λουτράκι 04/09/2015 

             Ο    Αντιπρόεδρος Δ. Κ. 


