
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ               ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 15 της 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  Αριθμός Απόφασης 70  ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης περί της εξακολούθησης ή μη των κατά νόμο προϋποθέσεων αναφορικά με την χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο Κ.Υ.Ε.-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ, του κ. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το οποίο λειτουργεί επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 51, στο Λουτράκι.    Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως ) σήμερα την 26 η του μηνός Ιουλίου  , του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας, μετά την υπ΄. αριθμ. 13149/26-07-2016 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 κ. Δήμαρχο Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης , σε συνέχεια της από 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα  (11) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας βρέθηκαν παρόντα πέντε (5 ), η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 5. ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3. ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 4. ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 5. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ αν και κλήθηκαν νόμιμα.   Επί του ανωτέρω 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας τα εξής:  A) Το υπ’ αριθμ. 705/27-6-2016 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 11453/29-6-2016) έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Περιφ. Γραφείο Τρίπολης), με το οποίο αναζητούνται στοιχεία και ενέργειες του Δήμου μας αναφορικά με το Κ.Υ.Ε. “Καφετέρια - Μπαρ” με την επωνυμία “DA ALMA” στο Λουτράκι, και συγκεκριμένα εάν εξακολουθούν να συντρέχουν βάσει της  



κείμενης νομοθεσίας οι προϋποθέσεις της χορήγησης παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του και εάν υφίσταται περίπτωση υποτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 & 5 της Α.Δ. 3/1996, τον οδηγό ΚΥΕ του ΥΠ.ΕΣ. και την κείμενη νομοθεσία και σε θετική περίπτωση να εξεταστεί εάν συντρέχουν λόγοι οριστικής ανάκλησης της παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του.  Β)  Την από 06 Ιουλίου  2016 εισήγηση  του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου, αναφορικά με το εν θέματι Κ.Υ.Ε., η οποία, αναφέροντας ως σχετικό το ανωτέρω έγγραφο, αναλυτικά έχει ως εξής:  «Έχοντας υπόψη:  
1. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 10873/6-6-Άδεια Ίδρυσης και  Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), που λειτουργεί επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 51, «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», επ΄ονόματι ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Γεωργίου.  2. Τις χορηγούμενες άδειες  Λειτουργίας και παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων, ήτοι :      Α)Την υπ΄αριθμ. 27/18-4-2011 Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας, με την οποία χορηγήθηκε Ετήσια  Άδεια Λειτουργίας και παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων Ετήσιας διάρκειας.       Β)Την υπ΄αριθμ. 30/12-3-2012 Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας, με την οποία χορηγήθηκε Ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας μουσικών οργάνων Ετήσιας διάρκειας.     Γ)Την υπ΄αριθμ. 56/11-6-2012 Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας, με την οποία χορηγήθηκε παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων Ετήσιας διάρκειας, έχοντας υπόψιν α)Την από 06-06-2012  ΥΔ Μηχ/γου Μηχ/κού σχετικά με την ηχομόνωση του κτιρίου, β)Σχεδιάγραμμα κάτοψης καταστήματος με τη θέση των ηχείων, γ) Την από Ιουνίου 2012 Τεχνική Έκθεση,     Δ) Την υπ΄ αριθμ. 13/12-02-2013 Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας, με την οποία χορηγήθηκε Ανανέωση  Άδειας Λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου  Ετήσιας διάρκειας.      Ε) Την υπ’ αριθμ. 7/27.01.2014 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.- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ, που λειτουργεί ο κ. Παντελέου Γεώργιος, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 51, στο Λουτράκι,     ΣΤ) Την  υπ’ αριθμ. 7/20.02.2015 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, με τους παρακάτω όρους:  

 Η ηχοστάθμη να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη. 
 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. 
 Να  λαμβάνεται   κάθε  επιπλέον     συμπληρωματικό  μέτρο, ώστε να  μη δημιουργούνται   οχλήσεις στους περιοίκους. 
 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.   



 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 .  
 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. 3. Τις  Βεβαιώσεις  Παράβασης & αντίστοιχες αποφάσεις αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του ΚΥΕ και σφράγισης αυτού, ήτοι : 

 Οι  υπ΄ αριθμ. :  1020/6816/5-β/07-03-2009, για 24.02.2009 λόγω έλλειψης   άδειας  μουσικής  1020/6816/6-β/24-06-2009, για 10.06.2009 λόγω έλλειψης άδειας μουσικής 1020/6816/7-δ/13.10.2009, για 12.10.2009 λόγω έλλειψης άδειας μουσικής. Ζητήθηκαν αντιρρήσεις με το υπ΄αριθμ. 20604/23.10.2009 έγγραφό μας, εκδόθηκε η υπ΄αρ. 21162/02.11.2009 Α.Δ. περί σφράγισης, κατατέθηκε δε  η από 09.11.2009 αριθμ. 93  Αίτηση Αναστολής, εκδόθηκε η από 09.11.2009 Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης και η 68/10 Α. Τρ. Διοικ. Πρωτ. Κορίνθου, με την οποία έγινε δεκτή η αρ. 93/09.11.2009 αίτηση αναστολής. Με την αριθμ. 291/15 απόφαση του Διοικ. Πρωτ. Κορίνθου(Τμήμα 2ο Τριμελές) έγινε δεκτή  η αριθμ. 110/09 προσφυγή κατά της αριθμ. 21162/02.11.2009 Α.Δ. . 
 Οι υπ΄αριθμ. :  1020/6816/9-β/18-02-2010, για 14.02.2010 λόγω έλλειψης   άδειας  μουσικής  1020/6816/10-β/20-09-2010, για 18.09.2010 λόγω έλλειψης άδειας μουσικής 1020/6816/11-β/03-02-2011, για 23.01.2011 λόγω έλλειψης άδειας μουσικής. Ζητήθηκαν αντιρρήσεις με το υπ΄αριθμ. 2702/17-02-2011 έγγραφό μας, υποβλήθηκαν αντιρρήσεις με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 3474/28-02-2011 έγγραφο, εκδόθηκε η υπ΄αρ. 3788/01-03-2011 Α.Δ. περί σφράγισης και η υπ΄αριθμ. πρωτ. 3886/08-03-2011 Εντολή Σφράγισης για τις 14-03-2011, κατατέθηκε δε  η από 10-03-2011 αριθμ. 6  Αίτηση Αναστολής, εκδόθηκε η από 11-03-2011 Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης και η 77/12 Α. Τρ. Διοικ. Πρωτ. Κορίνθου, με την οποία έγινε δεκτή η αρ. 6/10.03.2011 αίτηση αναστολής. Με την αριθμ. 37/2016 απόφαση του Διοικ. Πρωτ. Κορίνθου(Τμήμα 1ο Τριμελές) απορρίφθηκε η προσφυγή κατά της αριθμ. 3788/01-03-2011 Α.Δ. και συνεπεία αυτού, με βάσει την αριθμ. πρωτ. 7676/11.05.2016 ειδοποίηση, το εν λόγω Κ.Υ.Ε. σφραγίσθηκε και του αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας για διάστημα δέκα (10) ημερών, ήτοι από 17.05.16 έως 27.05.2016. 
 Οι υπ΄αριθμ.:  1020/6816/18-β/01-04-2012, για 22.03.2012 λόγω παράβασης ωραρίου  μουσικής  1020/6816/19-β/10-05-2012, για 28.04.2012 λόγω παράβασης ωραρίου  μουσικής 1020/6816/20-β/10-05-2012, για 06.05.2012 λόγω παράβασης ωραρίου  μουσικής.  Εκδόθηκε η υπ΄αρ. 11711/31.05.2012 Α.Δ. περί σφράγισης, κατατέθηκε δε  η από 11.06.2012 αριθμ. 22  Αίτηση Αναστολής, εκδόθηκε η από 12.06.2012 Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης. Στις 03.09.2012 κατατέθηκαν οι υπ΄αριθμ. 345/12 & 346/12 αθωωτικές αποφάσεις του Πταισματοδικείου Κορίνθου για τις δύο (2) εκ των τριών αναφερόμενες πιο πάνω  βεβαιώσεις παράβασης, ήτοι των    1020/6816/19-β/10-05-2012, για 28.04.2012 &  1020/6816/20-β/10-05-2012, για 06.05.2012 αντίστοιχα και κατόπιν αυτού εκδόθηκε η υπ΄αρ. 22977/10.10.2012.2012 Α.Δ. περί ανάκλησης της αριθ. 11711/31.05.2012 Α.Δ. περί σφράγισης. 
 Οι υπ΄αριθμ.:  β)1020/6816/21-Α/08-06-2012, για 07-06-2012 λόγω παράβασης ωραρίου  1020/6816/22-Β/11-06-2012, για 07-06-2012 λόγω παράβασης ωραρίου. Εκδόθηκαν οι υπ΄αριθμ. 521/12 & 522/12 Αθωωτικές Αποφάσεις Πταισματοδικείου Κορίνθου, αντίστοιχα.   



 Οι υπ΄αριθμ.:  1020/6816/18-β/01-04-2012, για 22.03.2012 λόγω παράβασης ωραρίου  μουσικής(εναπομείνασα από την  αρ. 11711/31.05.2012 Α.Δ. περί σφράγισης ) 1020/6816/26-α/04-10-2012, για 27.09.2012 λόγω παράβασης ωραρίου  μουσικής 1020/6816/29-β/29-11-2012, για 24.11.2012 λόγω παράβασης ωραρίου  μουσικής. Ζητήθηκαν αντιρρήσεις με το υπ΄ αριθμ. 27040/11.12.2012 έγγραφό μας, υποβλήθηκαν αντιρρήσεις με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 27681/18-12-2012 έγγραφο, κατατέθηκε η από 17-01-2013 αριθμ. 1  Αίτηση Αναστολής, εκδόθηκε η από 24.01.2013 Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης και εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 16/07-02-2013 Απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία δέχεται την αίτηση με τον όρο να μην υποπέσει σε οποιανδήποτε παράβαση σχετική με το ωράριο λειτουργίας. 
 Οι υπ΄αριθμ.:  1020/6816/35-Β/23-03-2014, για 02-03-2014 λόγω τοποθέτησης εξωτερικών ηχείων. 1020/6816/36-Β/06-06-2014, για 10-05-2014 λόγω λειτουργίας μουσικής με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα. 1020/6816/37-Β/06-06-2014, για 24-05-2014 λόγω φωνασκειών των θαμώνων. Ζητήθηκαν αντιρρήσεις με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1020/8616/37-γ/12-06-2014  έγγραφο του Α.Τ. Λουτρακίου, υποβλήθηκαν οι από 16-06-2014 αντιρρήσεις, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές και εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 1020/6816/37-ε/23-06-2014 Απόφαση Διοικητή Α.Τ. Λουτρακίου περί σφράγισης, κατατέθηκε η από 04-07-2014 αριθμ. 27 Αίτηση Αναστολής κατά της Απόφασης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου, το οποίο του χορήγησε προσωρινή Διαταγή Αναστολής Εκτέλεσης, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 1020/6816/37-ΣΤ/04-07-2014 έγγραφο του Α.Τ. Λουτρακίου. Στις 17.03.2015 κατατέθηκαν οι υπ΄αριθμ. 393/14 & 394/14 αθωωτικές αποφάσεις του Πταισματοδικείου Κορίνθου για τις δύο (2) εκ των τριών αναφερόμενες πιο πάνω  βεβαιώσεις παράβασης, και κατόπιν αυτού εκδόθηκε η υπ΄αρ. 1020/6816/37-ΙΓ/18.03.2015 Α. Διοικητή Α.Τ. Λουτρακίου, περί ανάκλησης της αριθ. 1020/6816/37-ε/23-06-2014 Α. Διοικητή Α.Τ. Λουτρακίου περί σφράγισης. 
 Οι υπ΄αριθμ.:  1020/6816/41-Α/25.02.2015 για 03-02-2015 λόγω  έλειψης   άδειας  μουσικής. 1020/6816/42-Α/25.02.2015 για 16-02-2015 λόγω  έλειψης   άδειας  μουσικής. 1020/6816/47-Α/08.06.2015 για 02-06-2015 λόγω παράβασης ωραρίου  μουσικής. Ζητήθηκαν αντιρρήσεις, υποβλήθηκαν οι από 16.06.2015 αντιρρήσεις, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές και εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 1020/6816/47-ε/18.06.2015 Απόφαση Διοικητή Α.Τ. Λουτρακίου περί σφράγισης, κατατέθηκε η από 22-06-2015 αριθμ. 12 Αίτηση Αναστολής κατά της Απόφασης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου, το οποίο του χορήγησε την από 24.06.2015 προσωρινή Διαταγή Αναστολής Εκτέλεσης. Με την αριθμ. 33/2015 απόφαση του Διοικ. Πρωτ. Κορίνθου (Τμήμα 2ο Τριμελές) απορρίφθηκε η αριθμ. 12/22.06.2015 Αίτηση Αναστολής κατά της αριθμ. 1020/6816/47-ε/18.06.2015 Απόφασης Διοικητή Α.Τ. Λουτρακίου και συνεπεία αυτού εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. 1020/6816/47-θ/28.05.2016 Απόφαση Διοικητή Α.Τ. Λουτρακίου περί σφράγισης του ΚΥΕ, καθώς και η αριθμ. πρωτ. 9300/01.06.2016 Α.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4249/14.  4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ.3/08.01.1996 Αστυνομικής Διάταξης, σύμφωνα με τις οποίες   
 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.  
 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. 
 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.  
 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. 
 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.     5. Τα αναφερόμενα στον 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 >>(σελ. 121)  &   
 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>> ( σελ. 122).  6. Το ανωτέρω σχετικό με το οποίο ζητείται να γνωρίσουμε α)εάν εξακολουθούν να συντρέχουν βάσει της κείμενης νομοθεσίας οι προϋποθέσεις  της χορήγησης παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το εν λόγω Κ.Υ.Ε. και β) εάν υφίσταται περίπτωση υποτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 & 5 της Α.Δ. 3/96, τον οδηγό ΚΥΕ του Υπ. Εσωτερικών και την κείμενη νομοθεσία και σε θετική περίπτωση να εξεταστεί εάν συντρέχουν λόγοι οριστικής ανάκλησης της παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  7. Την αριθμ. 53/2015 σχετική απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ.           8. Τις διατάξεις του εδ. β)  της παρ. 1 του άρθρου 83  << Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής>>,          Παρακαλούμε, κατόπιν εξέτασης των ως άνω πραγματικών στοιχείων που σας παραθέτουμε, για τις ενέργειές σας, σχετικά με το εάν εξακολουθούν να συντρέχουν βάσει της κείμενης νομοθεσίας οι προϋποθέσεις της χορήγησης 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το εν λόγω ΚΥΕ.». 
Γ) Την υπ’ αριθμ. 106/2016 Α.Ο.Ε. περί διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου   



Δ) Την από 8 Ιουλίου 2016 γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου κ. Κων/νου Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με την οποία, αφενός  συντρέχουν θετικές προϋποθέσεις  για την χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το εν λόγω Κ.Υ.Ε. κι αφετέρου, με βάση το περιεχόμενο του εξετασθέντος φακέλου, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την τεκμηρίωση καθ’ υποτροπήν παράβασης της νομοθεσίας για το ζήτημα ειδικώς του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.  Ε) Το υπ΄΄αριθμ.216381/25619/12-7-2016 έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη. ΣΤ) Το από 25 Ιουλίου 2016 εισηγητικό σημείωμα του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου κ. Κων/νου Παπακωνσταντίνου αναφορικά με το θέμα.   Εν συνεχεία τα μέλη του Σώματος επεσήμαναν ότι ο φάκελος του θέματος δεν συμπληρώθηκε με νέα εμπεριστατωμένη εισήγηση του αρμόδιου γραφείου. Ακολούθως  η κα Λιαντινιώτη Μαρίνα εξέφρασε ότι απέχει από το θέμα καθότι θεωρεί ότι το Σώμα δεν είναι αρμόδιο για την εν λόγω απόφαση , παρά μόνο η Ε.Π.Ζ. , και ότι ορίζει ο Νόμος. Η κα Πρόεδρος πρότεινε να μην ανακληθεί η χορήγηση παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του εν λόγω καταστήματος για τους λόγους που αναφέρονται στη γνωμοδότηση.    Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, 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.  Κατά πλειοψηφία απεχούσης της κας Λιαντινιώτη Μαρίνας  (για τους λόγους που αναφέρονται στο προοίμιο)  Αποφασίζει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για  την χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο Κ.Υ.Ε.-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ, του κ. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το οποίο λειτουργεί επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 51 στο Λουτράκι, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου.   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 70/2016.    Η Πρόεδρος       Τα Μέλη  ( έπονται υπογραφές) Ακριβές Αντίγραφο Λουτράκι 02/08/2016 Η Πρόεδρος Δ.Κ.          


