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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Eνότητας Αγίων 
Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων αριθμός 14 της 
5-10-2016. 
 
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ -37- 
 

ΘΕΜΑ 1ον    «Χορήγηση  άδειας λειτουργίας   
                            μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου    
                            για το έτος 2016 καταστήματος του Ευάγγελου     
                           Χώρα του Γεωργίου, που λειτουργεί στο 65 χλμ         
                            της  ΠΕΟΑΚ στους Αγίους Θεοδώρους.    
                              

                                    
                                              
               
                                               
    Στους Αγίους  Θεοδώρους  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Ενότητας Αγ. Θεοδώρων, του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. 
Θεοδώρων συνήλθε σήμερα την 5η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:00 π.μ. σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Ενότητας ύστερα από την αριθμ. 17559/30-9-2016 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου του Συμβουλίου  κ. Αριστείδη Κωνσταντή-Σκουλικαρίτη του 
Γεωργίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83,88 και 89 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) νόμιμα και εμπρόθεσμα στους Συμβούλους και 
αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας. 
 
Παρόντες: 1)Αριστείδης Κωνσταντής Σκουλικαρίτης ,2) Αναστάσιος Τσίτσης 3)    
                   Αγαθονίκη Σπανίδου ,4) Σωτήριος Λημνιώτης ,5) Άγγελος Μποζίκης  
 
 Απόντες:1) Κανένας 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε 
(5) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής ενότητας Αγίων Θεοδώρων βρέθηκαν 
παρόντα και τα πέντε  (5) μέλη , επί του 1ου   θέματος της ημερησίας διάταξης ο κ. 
Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών  τα εξής: 
 



1) Η με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου 15575/5-9-2016 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση 
του Ευάγγελου Χώρα του Γεωργίου  συνοδευόμενη με όλα τα νόμιμα 
δικαιολογητικά, για την άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση 
ωραρίου για το έτος 2016 του καταστήματος τους  με αρ. αδείας 3923/8-9-2016, το 
οποίο λειτουργεί στο 65χλμ της  οδού  ΠΕΟΑΚ στους Αγίους Θεοδώρους. 
2)Το υπ’αριθμ.232773/49904-14-9-2016 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού 
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Δ/νσης Υγείας της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας με το οποίο γνωμοδοτεί να χορηγηθεί άδεια χρήσης 
στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή εγχόρδων μουσικών οργάνων 
χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα στο ανωτέρω κατάστημα υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:  
 
α)  Ο παραγόμενος ήχος να μην υπερβαίνει τα 80 Db εντός του καταστήματος και 
τα 35 Db εκτός αυτού. 
β) Τα ηχεία να είναι εντός του καταστήματος, Η μεταφορά των ηχείων σε υπαίθριο 
χώρο απαγορεύεται. 
γ) Κατά την χρήση των μουσικών οργάνων οι πόρτες και τα παράθυρα θα 
παραμένουν κλειστά.  
δ)  Η μουσική δεν θα λειτουργεί πέραν των εκάστοτε ισχυουσών ωρών λειτουργίας 
μουσικών οργάνων. 
ε) Τυχόν μετατροπή του καταστήματος από στεγασμένο σε υπαίθριο ή το άνοιγμα 
της στέγης, παραθύρων κ.λ.π. απαγορεύεται. Σε περίπτωση που θα 
δημιουργηθούν οχλήσεις τα περίοικους από τον θόρυβο της μουσικής, η άδεια θα 
ανακληθεί μετά από σχετικό έλεγχο. 
3)  Tην από 30/9/2016  εισήγηση της αρμοδίας υπαλλήλου που αναφέρει ότι:  
 Σύμφωνα με την 3/96 Αστυνομική διάταξη το ωράριο λειτουργίας μουσικής των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος δύναται να παραταθεί μέχρι της 3.00 
π.μ. για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και μέχρι την  2.00 π.μ. 
για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο ως υπαίθρια καταστήματα. 
Η παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων του Δήμου τα έχει 
καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 149/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
καθώς τα και με το υπ’ αριθμ. 20043/13-5-2011 διευκρινιστικό έγγραφο  του 
Υπουργείου Εσωτερικών (αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου-Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Ο.Τ.Α) στο οποίο κάνει σαφές την δυνατότητα των Ο.Τ.Α να χορηγεί 
παρατάσεις στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.  
Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01/11.2011 (ΦΕΚ 2496/4.11.2011 
ΤΕΥΧΟΣ Β΄) ,ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται πριν την λήξη κάθε έτους να εκδίδει 
νέα  βεβαίωση από την Α.Ε.Π.Ι. για το επόμενο έτος. 
Με την ανωτέρω ΚΥΑ στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας για 
γνωμοδότηση και έγκριση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων διαβιβάζονται 
πλέον μόνο οι αιτήσεις που αφορούν νέους καταστηματάρχες. 
(Νέες άδειες λειτουργίας καταστημάτων και όχι παλαιούς καταστηματάρχες που 
κάνουν απλά ανανέωση). 
Στην ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1/11.2011 ΦΕΚ 2496/4.11.2011 τεύχος Β΄γίνεται 
σαφές ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί  να καταθέσει αίτηση για άδεια λειτουργίας 
μουσικών οργάνων από 1 έτος,1έως 3 και από 3 και άνω καταβάλλοντας το 
ανάλογο ποσό του παραβόλου το οποίο και καθορίζεται στην ανωτέρα ΚΥΑ. 
 Το ωράριο λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
είναι μέχρι τις 22:00 μ.μ.κατά την χειμερινή περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 
Μαρτίου και ώρα 23:00 μ.μ. από 1η Απριλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου. 



Δύναται  δε να παραταθεί έως τις 03:00 π.μ. κατά την χειμερινή και θερινή περίοδο 
για τα καταστήματα που λειτουργούν σε στεγασμένους χώρους και έως τις 
02:00πμ. για τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν σε ανοικτούς χώρους. 
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω αναφερομένων η αρμόδια Υπηρεσία 
εισηγείται την  άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και την παράταση 
ωραρίου για το έτος 2016 για το κατάστημα του Ευάγγελου Χώρα του Γεωργίου,   
που λειτουργεί στο 65 χλμ της οδού ΠΕΟΑΚ στους Αγίους Θεοδώρους, καθόσον 
τα δικαιολογητικά είναι πλήρη.   
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.2218/94, του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν.3463/06, την 
υπ’αριθμ. Α5/3010/85 Υγειονομική Διάταξη, την Αστυνομική Διάταξη 3/08-01-1996 
(Φ.Ε.Κ. 15/12-01-1996, τ.Β΄) την υπ’αριθμ. 60153/24-10-1996 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,  το άρθρο 83 παρ. 1γ του Ν.3852/2010 καθώς επίσης και την ΚΥΑ 
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 Τεύχος Β΄) και μετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

  
 
  Χ ο ρ η γ ε ί  στον Ευάγγελο Χώρα του Γεωργίου , την άδεια λειτουργίας 

μουσικών οργάνων καθώς και την παράταση ωραρίου για το έτος 2016 για το 
κατάστημα που λειτουργεί στο 65 χλμ της οδού ΠΕΟΑΚ στους Αγίους Θεοδώρους,  
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ως άνω. 
  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 ένα μήνα πριν την λήξη της ισχύος. 
 
  Για αυτό το θέμα συντάχθηκε αυτή η απόφαση που πήρε αύξ. Αριθμό 
 14/37/5-10-2016 και υπογράφεται από τα Μέλη που ήσαν παρόντα στη 
συνεδρίαση. 
 
 
 
 
 
 
Η Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας  
 

 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ -ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ 


