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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 21 
 της  30ης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 

  
Αριθμός  Απόφασης   52 

ΘΕΜΑ 5ο    : Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας και παράτασης ωραρίου, 
μουσικών οργάνων ετήσιας διάρκειας στην  ΚΩΣΤΕΤΣΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ εντός του 
Κ.Υ.Ε. ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΜΠΑΡ, το οποίο λειτουργεί στην οδό Ελ. Βενιζέλου 40, στο 
Λουτράκι. 

 
 Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως) σήμερα την 30η  του μηνός 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ , 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. Γκιώνη Αλκ. Γεώργιο, 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. 
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Επί του ανωτέρω 5ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης η κα Πρόεδρος έθεσε 

υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - 
Περαχώρας τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 

1. Η με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου 14497/6-8-2015 αίτηση της 
ΚΩΣΤΕΤΣΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑΣ με ΑΦΜ 116563980, συνοδευόμενη με όλα τα νόμιμα 
δικαιολογητικά, για την χορήγηση άδειας λειτουργίας και παράτασης μουσικών 
οργάνων ετήσιας διάρκειας εντός του Κ.Υ.ΕΚΑΦΕΝΕΙΟ- ΜΠΑΡ το οποίο 
λειτουργεί επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 40, στο Λουτράκι. 

2. Η από 17/09/2015 εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου του Γραφείου 
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου σύμφωνα 
με την οποία πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ανανέωση 
χορήγησης της αιτούμενης αδείας, καθόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. 

 
 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. 

Ο μ ό φ ω ν α 
 
Χορηγεί στην « ΚΩΣΤΕΤΣΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ» άδεια λειτουργίας μουσικών 

οργάνων ετήσιας διάρκειας με παράταση ωραρίου εντός του καταστήματος 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΜΠΑΡ  , το οποίο λειτουργεί επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 40, στο 
Λουτράκι  με άδεια χρήσης στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή 
έγχορδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα.  

Η παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μέχρι την 3η πρωϊνή ώρα, όταν 
πρόκειται για καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο ( τα ανωτέρω 
καταστήματα) και μέχρι την 2η πρωϊνή ώρα , όταν πρόκειται για καταστήματα 
που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο, για τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, έχει 
καθοριστεί με την υπ΄αριθ.423/30-12-2002 απόφαση  

Δημοτικού Συμβουλίου, όπου περιγράφονται αναλυτικά και οι απαιτούμενοι 
όροι και προϋποθέσεις, που έχουν ως εξής:  
 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 07:30 πρωινή ώρα της επόμενης 
ημέρας κατά τη χειμερινή περίοδο και μέχρι την 07:00 πρωινή ώρα της επόμενης 
για τη θερινή περίοδο.  
 ε) Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία μουσικών οργάνων από την 15:30 
ώρα μέχρι την 17:30 ώρα κατά τη χειμερινή περίοδο και από την 15:00 ώρα μέχρι 
την 17:30 ώρα για τη θερινή 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. 

ζ) Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η 
άδεια δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης 
και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να 
προσκομίσει στην υπηρεσία μας , πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας 
εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής.  
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η) Η χορηγούμενη άδεια θα ισχύει υπό την προϋπόθεση της μη ύπαρξης, 

εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον 
Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού 
καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ( άρθρο 285 Ν. 3463/06).  

Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται σύμφωνα με τον 
Ν.3463/06 άρθρο 80 παρ. 4 και του Ν. 3852/2010 άρθρο 83, και του Ν. 3852/2010 
άρθρο 83, και της Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/09.12.2013 ( ΦΕΚ Β ΄3106). 

 
 Η παρούσα άδειας λειτουργίας και παράτασης μουσικών οργάνων θα 
εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι λήψης νεότερης απόφασης, με την προϋπόθεση 
ότι ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει σχετική αίτηση για την ανανέωση χορήγηση 
νέας άδειας, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 1 (ένα) μήνα πριν 
τη λήξη ισχύος της . 
 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 52/2015. 
 

Η Πρόεδρος                  Τα Μέλη 
(έπονται υπογραφές) 

    Ακριβές Αντίγραφο 
               Λουτράκι 5/10/2015 
                Η    Πρόεδρος Δ. Κ. 
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