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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ισθµίας αριθµ. 13/22-12-2016
Αριθµός Απόφασης 32
ΘΕΜΑ 1οµοναδικό: «Χορήγηση ή µη ανανέωσης άδειας και παράτασης
ωραρίου, λειτουργίας µουσικών οργάνων, αορίστου χρόνου στον
κ. ΜΟΥΡΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟ για το Κ.Υ.Ε. «Sea and Sand», το οποίο
λειτουργεί στην κρυφή παραλία Ισθµίας».

Στην Ισθµία σήµερα στις 22 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 17:00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της
∆ηµοτικής Κοινότητας Ισθµίας, µετά από την αριθµ. 63/16-12-2016 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κ. ∆ΗΜΟΥ 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 ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», προκειµένου να συζητήσει και να αποφασίσει το
µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου πέντε
(5) µελών του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ισθµίας βρέθηκαν
παρόντα τρία (3) και απόντα ένα (1), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Π α ρ ο ν τ ε ς : 1) ∆ήµου Κωνσταντίνος Πρόεδρος, 2) Βασιλόπουλος
Ιωάννης, 3) Σακελλαρίου Ευθύµιος και 4) Ταρούσης Ιωάννης
Α π ο ν τ ε ς: 1) Γκούµας Νικόλαος
Που δεν ήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόµιµα.
Επί του 1ουµοναδικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε
υπόψη στα µέλη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ισθµίας την
υπ’αριθµ. 22526/07-12-2016 αίτηση του κ. ΜΟΥΡΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ µε
ΑΦΜ 028599835, περί χορήγησης ή µη ανανέωσης άδειας και παράτασης
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ωραρίου, λειτουργίας µουσικών οργάνων, αορίστου διάρκειας, εντός του
Κ.Υ.Ε., «Sea and Sand», το οποίο λειτουργεί στην κρυφή παραλία Ισθµίας.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ισθµίας, αφού έλαβε υπόψη του
τα δικαιολογητικά που ακολουθούν την αίτηση του κ. ΜΟΥΡΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,
ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί στον κ. ΜΟΥΡΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟ άδεια και παράταση ωραρίου
λειτουργίας µουσικών οργάνων, αορίστου διάρκειας, για το Κ.Υ.Ε. «SEA
AND SAND», που λειτουργεί στην κρυφή παραλία Ισθµίας, µε άδεια
χρήσης εγχόρδων µουσικών οργάνων µε 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 και
µέχρι την 2η πρωινή ώρα, όταν πρόκειται για καταστήµατος που
λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο, για την χειµερινή και την θερινή
περίοδο, έχει καθοριστεί µε την αριθµ. 423/30-12-2002 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπου περιγράφονται αναλυτικά και οι
απαιτούµενοι όροι και προϋποθέσεις που έχουν ως εξής:
α)Η ηχοστάθµη να µην υπερβαίνει την επιτρεπόµενη εντός και εκτός
του καταστήµατος.
β) Να λαµβάνεται κάθε επιπλέον συµπληρωµατικό µέτρο, ώστε να µη
δηµιουργούνται οχλήσεις στους περιοίκους.
γ) Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία µουσικών οργάνων µετά το
πέρας των προαναφεροµένων ωρών και µέχρι την 07:30 πρωινή ώρα
της επόµενης ηµέρας κατά την χειµερινή περίοδο και µέχρι την 07:00
πρωινή ώρα της επόµενης για τη θερινή περίοδο.
δ) Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία µουσικών οργάνων από την
15:30 ώρα µέχρι την 17:30 ώρα κατά την χειµερινή περίοδο και από
την 15:30 ώρα µέχρι την 17:30 ώρα για την θερινή περίοδο.
ε) Σε περίπτωση που θα δηµιουργηθούν οχλήσεις στους περίοικους από
τον θόρυβο των µουσικών οργάνων, θα ανακαλείται η άδεια µετά από
σχετικό έλεγχο και βεβαίωση της παράβασης από το Αστυνοµικό
Τµήµα.
στ) Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ
η άδεια δηµόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισµός Συλλογική
∆ιαχείρισης και Προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων. Ο κάτοχός της
οφείλει να προσκοµίσει στην υπηρεσία µας, πριν τη λήξη της ισχύος
της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δηµόσιας
εκτέλεσης µουσική.
ζ) Η χορηγούµενη άδεια θα ισχύει υπό την προϋπόθεση της µη
ύπαρξης, εις βάρος του ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων
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οφειλών προς τον ∆ήµο µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και
του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε την 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.3852/2θρο 83, και της
Κ.Υ.Α.∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/11Β΄).
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 32/2016

Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Τα µέλη
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Ακριβές απόσπασµα
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