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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 21
της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Αριθμός Απόφασης 53
ΘΕΜΑ 6 : Λήψη απόφασης περί συνδρομής ή μη, των προϋποθέσεων
της χορήγησης παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, σε
συνάρτηση με μηνύσεις που έχουν υποβληθεί στο εν λόγω Κ.Υ.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΜΠΑΡ, του κ.ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το οποίο λειτουργεί επί της Ελ.
Βενιζέλου 51, στο Λουτράκι.
ο

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως) σήμερα την 30η
του μηνός
Σεπτεμβρίου , του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 16:00,
κατόπιν της από 28ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ματαιωθείσας συνεδρίασης ,λόγω
έλλειψης απαρτίας , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, μετά την υπ' αριθ. 18156/29-09-2015
πρόσκληση της Προέδρου, Βενετσάνου Ελένης, 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 οχτώ(8 ), η κα Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2 .ΣΥΛΑΪΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3.ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
5.ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 6.ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 7. ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ 8.ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.
ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε ο κ. Δρίτσας Δημήτριος, ο
οποίος παρέμεινε μέχρι και την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.
Ακολούθως και επί του ανωτέρω 6ου θέματος ,η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας τα
εξής:
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1. Την υπ΄ αριθμ. 44/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας ΛουτρακίουΠεραχώρας, με την οποία είχε αναβάλει τη συζήτηση του θέματος της
διατήρησης ή μη σε ισχύ της χορήγησης άδειας παράτασης του ωραρίου
λειτουργίας μουσικών οργάνων στο Κ.Υ.Ε. ‘’ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ’’ του
κ.ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 51, στο Λουτράκι,για
επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου α) να οριστεί δικηγόρος για να γνωμοδοτήσει
σχετικά με το θέμα και β) να συμπληρωθεί ο φάκελος με εμπεριστατωμένη
εισήγηση από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου , ώστε ακολούθως η κοινότητα να
αποφασίσει .
2.Την σχετική με το εν λόγω θέμα γνωμοδότηση του πληρεξούσιου
δικηγόρου του Δήμου κ. Θεοφίλου Κωνσταντίνου, δυνάμει της υπ΄ αριθ. 275/15
απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής,
από την οποία προκύπτει ότι δεν
υφίστανται οι προϋποθέσεις για την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας.
3.Το από 27 Ιουλίου 2015 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου, που έχει
αναλυτικά ως εξής:
« - Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 07/20.02.2015 Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια
λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου
( έως τις 03:00 π.μ.
για την θερινή και την χειμερινή περίοδο, τριετούς διάρκειας ), σε Κ.Υ.Ε.ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ, που λειτουργεί ο κ. Παντελέου Γεώργιος, επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου 51, στο Λουτράκι
- Την αριθμ 1020/6816/47-Ε/18.06.2015 απόφαση του κ. Διοικητή του Α.Τ.
Λουτρακίου, περί σφράγισης του εν λόγω ΚΥΕ για διάστημα δέκα (10) ημερών
σύμφωνα με τις αρ. πρωτ. 1020/6816/41-Α΄/25.02.15, 1020/6816/42-Α΄/25.02.15,
1020/6816/47-β/08.06.15, βεβαιώσεις παράβασης ,ποινή που δεν εκτελέστηκε διότι
με την κατάθεση της με αρ. καταχώρησης 12/22.06.2015 Αίτησης Αναστολής στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου, δόθηκε προσωρινή διαταγή αναστολής της εν
λόγω σφράγισης, υπό τον όρο να λειτουργεί το ανωτέρω κατάστημα σύμφωνα
με την ανωτέρω άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων
- Τις αριθμ. 1020/6816/48-β/08.06.15 & 1020/6816/49-β/04.07.15
βεβαιώσεις
παράβασης, σύμφωνα με τις οποίες, μετά το πέρας τις παράτασης ωραρίου
(03:00 π.μ.) ήτοι στις 03:30 π.μ. & 04:10 π.μ., διαπιστώθηκε λειτουργία μουσικών
οργάνων και φωνασκίες θαμώνων, αντίστοιχα,
- Τα αναφερόμενα στον υπ΄ αριθμ. Φ. 1300.2/28568/2013/16.07.2013 πόρισμα
του Συνηγόρου του Πολίτη , σχετικά με το θέμα της ηχορύπανσης κατά τη
λειτουργία των ΚΥΕ, σύμφωνα με το οποίο εκτιμά ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο
δεν έχει επιλύσει το πρόβλημα της ηχορύπανσης για την αποτελεσματική
προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος και προτείνει μεταξύ
άλλων τα ακόλουθα:
‘’Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του προληπτικού ελέγχου των υγειονομικών
υπηρεσιών, κατά τη διενεργούμενη αυτοψία του άρθρου 14 πριν την έκδοση
άδειας μουσικής ή/και παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων, να
υπολογίζεται η στάθμη του θορύβου με ηχόμετρο. Επίσης, κατά τον έκτακτο
και τακτικό υγειονομικό έλεγχο των ΚΥΕ, σύμφωνα με το άρθρο 16, οι
αρμόδιες υπηρεσίες να μην περιορίζονται σε απλό έλεγχο (εγγράφων,
αδειών κλ.π.) αλλά να μετρούν τη στάθμη του θορύβου επίσης με ηχόμετρο
ώστε η παράβαση να τεκμηριώνεται με επιστημονικό τρόπο. Στο σημείο
αυτό σημειώνεται η συναρμοδιότητα των αρμόδιων υγειονομικών και
αστυνομικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Δ. Α5/3010/8’’.
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- Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1020/6816/43-Α΄/23.03.2015 έγγραφο του Α.Τ. Λουτρακίου,
σύμφωνα με το οποίο διενεργήθηκαν έλεγχοι ηχομέτρησης με ηχόμετρο στο εν
λόγω Κ.Υ.Ε., σε ενέργειες του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 25582/18.11.2014 έγγράφου μας,
όπου η μέγιστη ηχοστάθμη ανερχόταν στα 75 db.
- Το ανωτέρω σχετικό, με το οποίο ζητείται να γνωρίσουμε εάν εξακολουθούν
να συντρέχουν βάσει της κείμενης νομοθεσίας οι προϋποθέσεις της χορήγησης
παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, σε συνάρτηση με τυχόν
μηνύσεις που έχουν υποβληθεί στο εν λόγω Κ.Υ.Ε. ,
Τις διατάξεις του εδ. β) της παρ. 1 του άρθρου 83 << Το συμβούλιο της
δημοτικής κοινότητας αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας
μουσικής>>,
Τις διατάξεις του εδ. iii του κεφ. Α της παρ. 1 του άρθρου 73 << Η
επιτροπή ποιότητας ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για τη
χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής>>,
Τα αναφερόμενα στον οδηγό ΚΥΕ Υπ. Εσωτερικών :
ον
1 << 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 >> &
2ον <<Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί νόμιμα μια άδεια λειτουργίας
μουσικής και παραβιάζονται οι όροι με τους οποίους αυτή χορηγήθηκε , π.χ.
παραβιάζεται το ωράριο λειτουργίας της μουσικής, τότε ο οικείος δήμος έχει την
δυνατότητα να αφαιρέσει την άδεια μουσικής προσωρινά για χρόνο που το ίδιο
το αρμόδιο όργανο για την χορήγησή της κρίνει και σε περίπτωση υποτροπής
οριστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 όπως
ισχύει>> .
4.Το γεγονός ότι ο φάκελος του θέματος δεν συμπληρώθηκε με νέα
εμπεριστατωμένη εισήγηση του αρμοδίου γραφείου.
Ακολούθως η κα Πρόεδρος πρότεινε να μην ανακληθεί η χορήγηση
παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του εν λόγω καταστήματος για
τους λόγους που αναφέρονται στην γνωμοδότηση και το σχετικό υπηρεσιακό
σημείωμα και επεσήμανε το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να τηρεί
απαρέγκλιτα τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες , ως άλλωστε οφείλει.
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 κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( Απεχούσης της κας ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑΣ η οποία θεωρεί ότι το εν λόγω
θέμα δεν είναι αρμοδιότητα της Δημοτικής Κοινότητας Λ-Π, από τη στιγμή που
έχει πάρει άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων, είναι η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, διότι υπάρχουν παραβάσεις και ότι ορίζει ο νόμος )
Α. Να μην προβεί στην ανάκληση της χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου
λειτουργίας μουσικών οργάνων του Κ.Υ.Ε. ΄΄ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ΄΄ του
κ.ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το οποίο λειτουργεί επί της Ελ. Βενιζέλου 51, στο
Λουτράκι, καθότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, σύμφωνα με τη
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γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου και το υπηρεσιακό
σημείωμα του αρμοδίου γραφείου και
Β. Καλεί, δεδομένου ότι το Α.Τ. Λουτρακίου τηρεί απαρέγκλιτα την
προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία σε ότι αφορά τη λειτουργία των Κ.Υ.Ε. ,
τον ενδιαφερόμενο να εφαρμόζει τις αποφάσεις που τον αφορούν και τη
νομοθεσία, ως οφείλει.

Η Πρόεδρος

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 53/2015.
Τα Μέλη
(έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 6/10/2015
Η Πρόεδρος Δ. Κ.

