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Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ισθμίας αριθμ. 09/12-08-2016 

 
Αριθμός Απόφασης  20 

  ΘΕΜΑ 1:  «Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας και παράταση  
                    ωραρίου μουσικών οργάνων τριετούς διάρκειας, στην 
                    ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ εντός και εκτός του 
                    Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» 
                    το οποίο λειτουργεί επί της πλατείας Καλαμακίου στη 
                    Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας».                  
                                                               
     Στην  Ισθμία σήμερα στις 12 του μήνα Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα  
Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, μετά από την αριθμ. 43/05-
08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. ΔΗΜΟΥ Κωνσταντίνου, η 
οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έναν Σύμβουλο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) περί 
«Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσει και να 
αποφασίσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε 
(5) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας βρέθηκαν 
παρόντα τέσσερα (4) και απόν ένα (1), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ο ν τ ε ς : 1) Δήμου Κωνσταντίνος Πρόεδρος, 2) Γκούμας Νιόλαος, 3) 
Βασιλόπουλος Ιωάννης, 4)  Σακελλαρίου Ευθύμιος. 
Α π ο ν τ ε ς: 1) Ταρούσης Ιωάννης.  
Που δεν ήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. 
 
     Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη στα 
μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας τον οικείο φάκελο 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 



1. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 10875/22-06-2016 αίτηση της κ. 
ΧΑΤΣΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΗ με ΑΦΜ 
12716145, για χορήγηση άδειας & παράτασης ωραρίου λειτουργίας 
μουσικών οργάνων τριετούς διάρκειας εντός και εκτός του Κ.Υ.Ε. 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, το οποίο λειτουργεί επί 
της πλατείας Καλαμακίου στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας. 

 
2. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 164743/35475/02-08-2016 του Τμήματος 

Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, με την οποία γνωμοδοτεί να δοθεί 
άδεια μουσικών οργάνων για χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος 
μικρής ισχύος ή εγχόρδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή και 
μεγάφωνα εντός και εκτός του Κ.Υ.Ε. της κ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 
ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ, που βρίσκεται στην πλατεία Καλαμακίου της 
Δ.Κ.Ισθμίας, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
α) Να τηρούνται οι όροι της  Α5/3010/85(ΦΕΚ 593/τ.β΄/85) 
Υγειονομικής διάταξης «Μέτρα προστασίας Δημόσιας Υγείας από 
θορύβους μουσικών των Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών 
καταστημάτων». 
β) Η μέγιστη ηχοστάθμη της μουσικής να μην υπερβαίνει την 
επιτρεπόμενη των 80 DB. 
γ) Να παραμένουν κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα αυτού κατά τις 
ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων. 
 

       Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, αφού έλαβε υπόψη 
του τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.2218/94, την υπ’ αριθμ. 
Α5/3010/85 Υγειονομική Διάταξη, την Αστυνομική Διάταξη 3/08-01-1996 
(ΦΕΚ 15/12-01-1996/ τ.Β΄), την παρ. 4 του άρθρου 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΕΚ 
18/τ.Β΄/08-10-12) Υγειονομική διάταξη «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών», καθώς και το άρθρο 83 παρ. 
1 του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ των μελών του, ο μ ο φ ω ν α, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 

      Χορηγεί στην κ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
άδεια και παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων τριετούς 
διάρκειας, εντός και εκτός του Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», το οποίο λειτουργεί επί της πλατείας Καλαμακίου στη 
Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας, 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 πρωινή ώρα, 
όταν πρόκειται για καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο (το 
ανωτέρω κατάστημα) και μέχρι την 2η πρωινή ώρα, όταν πρόκειται για 
καταστήματα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο, για την χειμερινή και τη 
θερινή περίοδο, έχει καθοριστεί με την υπ’αριθμ. 423/30-12-2002 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου περιγράφονται αναλυτικά και οι 
απαιτούμενοι όροι και προϋποθέσεις, 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 περίοικους. 
δ) Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία μουσικών οργάνων μετά το πέρας 
των προαναφερομένων ωρών και μέχρι την 07:30 πρωινή ώρα της 
επόμενης για την θερινή περίοδο. 
ε) Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία μουσικών οργάνων από την 15:30 
ώρα μέχρι την 17:30 ώρα κατά την χειμερινή περίοδο και από την 15:00 
ώρα μέχρι την 17:30 ώρα για την θερινή περίοδο. 
στ) Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν οχλήσεις στους περίοικους 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 σε ισχύ η  
άδεια δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής 
Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχός της 
οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη της  άδειας 
δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. 
η) Η χορηγούμενη άδεια θα ισχύει υπό την προϋπόθεση της μη ύπαρξης 
εις βάρος 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 του Ν. 3852/2010 άρθρο 83 και της ΚΥΑ 
ΔΙΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/09-12-2013 (ΦΕΚ Β΄3106). 
 
     Η παρούσα άδεια 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 χορήγησης νέας άδειας, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, 1 (ένα) μήνα πριν τη λήξη ισχύος της.- 
 



 
 

                            Η απόφαση πήρε α/α  20/2016 
 
 
           Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη 
            υπογραφή                                               υπογραφές 
         

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

 
 
 
 
                                             ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                           

 


