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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 4
της 08ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Αριθμός Απόφασης 10
ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης περί προσωρινής αφαίρεσης ή μη της 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το Κ.Υ.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- 
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ της «SZCZUREK ELZBIETA-MARIA», επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 51, 
στο Λουτράκι.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως ) σήμερα την 08 η του μηνός Μαρτίου , του έτους 
2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας, μετά την υπ΄. αριθμ. 
3632/03-03-2017 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.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
έντεκα  (11) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - 
Περαχώρας βρέθηκαν παρόντα επτά (7 ), η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2)ΔΡΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4) ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 5) ΓΚΙΩΝΗ 
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 6) ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 7) ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2) ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 3) 
ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ( ΜΑΙΡΗ) 4) 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:

1. Tην  από 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017 εισήγηση  του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπ΄ όψιν:
 1. Την κατατεθείσα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2615/16.02.2017 αίτηση, με την οποία, 
καταγγέλλεται όχληση από την λειτουργία μουσικών οργάνων  εντός  Κ.Υ.Ε., που 
λειτουργεί επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 51, στο Λουτράκι και  ζητείται η αφαίρεση της 
παράτασης λειτουργίας, αυτών( σχετ. 1). 
2. Την υπ αριθμ. 2908/08.02.2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υ.Ε. – 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ,   που λειτουργεί η κα. SZCZUREK ELZBIETA – MARIA,  
επί  της οδού  Ελ.  Βενιζέλου 51, στο Λουτράκι.
3. Την αριθμ. 423/02 Α.Δ.Σ., περί : ΄΄ Λήψη απόφασης για παράταση ή μη του 
ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
Δήμου΄΄ .



4. Την  αριθμ. πρωτ. 90/24.10.2014 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 ), εντός του εν λόγω  Κ.Υ.Ε ,  
5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.   13384/12.06.2013 Αποφάση Δημάρχου, περί προσωρινής  
σφράγισης του εν λόγω ΚΥΕ,  η οποία εκτελέστηκε με την  αριθμ. πρωτ. 
19521/19.08.2013, έκθεση σφράγισης, δυνάμει των κάτωθι βεβαιώσεων παράβασης 
:  

           α) 1020/6816/21-Α΄/18.06.12, για 07.06.2012, λόγω παράβασης ωραρίου 
μουσικής,

           β) 7282/10-Β/13.11.12, για 15.10.2012, λόγω παράβασης ωραρίου μουσικής,
           γ) 1020/11349/23-Β/23.05.13, για 16.04.2013 λόγω έλειψης άδειας μουσικής  
(σχετ. 2),  
6. Την αριθμ. πρωτ. 7282/20-Ζ/26.05.2015 Απόφαση Διοικητή του Α.Τ. Λουτρακίου, 
περί προσωρινής  σφράγισης του εν λόγω ΚΥΕ,  η οποία εκτελέστηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 7282/20-η/11.06.2015 έκθεση σφράγισης, δυνάμει των κάτωθι βεβαιώσεων 
παράβασης :

           α) 1020/7282/15-Β/11.09.14, για 08.09.2014, λόγω έλειψης άδειας μουσικής

           β) 7282/16-Β/21.10.14, για 02.10.2014, λόγω έλειψης άδειας μουσικής
           γ) 7282/20-Β/13.05.2015, για 16.04.2013 λόγω παράβασης ωραρίου 
μουσικής   (σχετ. 3),  

7. Την αριθμ. πρωτ. 7282/24-β΄/25.10.2015  Απόφαση Διοικητή του Α.Τ. Λουτρακίου, 
περί προσωρινής  σφράγισης του εν λόγω ΚΥΕ,  η οποία εκτελέστηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 7282/24-δ΄/10.12.2016 έκθεση σφράγισης, δυνάμει των κάτωθι βεβαιώσεων 
παράβασης :

           α) 7882/21-β/24.05.15, για 11.05.2015, λόγω παράβασης ωραρίου μουσικής,

           β) 7882/22-Β/20.06.15, για 30.05.2015, λόγω παράβασης ωραρίου μουσικής,
           γ) 7882/23-β/17.10.15, για 11.10.2015 λόγω παράβασης ωραρίου μουσικής   
(σχετ. 4),  
8. Την  αριθμ. πρωτ. 7882/25-β/18.11.15, για 17.05.15, έκθεση βεβαίωσης λόγω 
παράβασης ωραρίου μουσικής (σχετ. 5),  
9. Την  αριθμ. πρωτ. 7882/27-β/08.04.16, για 31.03.16, έκθεση βεβαίωσης λόγω 
παράβασης ωραρίου μουσικής (σχετ. 6),  
10. Τις διατάξεις του εδ. β)  της παρ. 1 του άρθρου 83  << Το συμβούλιο της 
δημοτικής κοινότητας αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής 
>>,

11. Τα αναφερόμενα στον οδηγό ΚΥΕ του  Υπ. Εσωτερικών :  
1ον << 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)  &  
2ον <<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).     

12. Το υπ΄αριθμ. πρωτ.  2995/22.02.2017 έγγραφό μας,  σύμφωνα με το οποίο  η κα. 
SZCZUREK ELZBIETA – MARIA,  πληροφορήθηκε  ότι εάν  εντός έτους από την 
έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, ήτοι έως 10.12.2017 βεβαιωθεί εκ 
νέου παράβαση των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν μέτρα προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών 
καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, των 
διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής 



χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας 
λειτουργίας μουσικής και το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος    ( περιπτ. α παρ. 
2 άρθρο 2 Π.Δ. 180/79), επισύρει  την Δυνητική   Αφαίρεση,  της αριθμ. 
2908/08.02.2012 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας (σχετ. 7) ,

       Με αφορμή τα αναφερόμενα στην  ανωτέρω αίτηση, το γεγονός  ότι  δεν έχει  
πραγματοποιηθεί  η μέτρηση της στάθμης του θορύβου με ηχόμετρο,  πλην όμως  τα 
πραγματικά στοιχεία του φακέλου, ήτοι: 

α) Από τις έντεκα (11) παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί από το Α.Τ. Λουτρακίου, 
από την λειτουργία μουσικών οργάνων εντός του εν λόγω Κ.Υ.Ε., οι οχτώ (8) 
παραβάσεις αφορούν  λειτουργία μουσικών οργάνων πέραν της παράτασης ωραρίου 
μουσικής, δηλ. μετά τις  03:00 π.μ.,

β) Τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις για την χορήγηση της αριθμ. 
90/24.10.2014 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου ( έως 
τις 03:00 π.μ. για την θερινή και την χειμερινή περίοδο, τριετούς διάρκειας ), εντός 
του εν λόγω  Κ.Υ.Ε., όπως έχουν καθοριστεί με την αριθμ. 423/02 Δ.Σ.  και 
συγκεκριμένα την παρ. δ) όπου ορίζεται: << Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία 
μουσικών οργάνων μετά το πέρας των προαναφερομένων ωρών και μέχρι την 07:30 
πρωινή ώρα της επομένης ημέρας κατά τη χειμερινή περίοδο και μέχρι την 07:00 
πρωινή ώρα της επόμενης για τη θερινή περίοδο >> και της παρ. στ., όπου ορίζεται:  
<< 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 >>,

γ) Τα αναφερόμενα παρ. 3 & 4 του άρθρου 3 της αριθμ. 3/96 Α.Δ. :<< Η άδεια 
μουσικής 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 ……., 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 >>,  

δ) Το υπ΄ αριθμ. Φ. 1300.2/28568/2013/16.07.2013 Πόρισμα του Συνήγορου του 
Πολίτη, σχετικά με το θέμα της ηχορύπανσης κατά τη λειτουργία των ΚΥΕ, όπου  
κάνει τις εξής διαπιστώσεις: 

<< -Συγκεκριμένα καταστήματα εξακολουθούν να διαθέτουν άδειες λειτουργίας 
μουσικής και άδειες παράτασης μουσικής, παρά τη διαπίστωση εκ μέρους των 
αρμόδιων υπηρεσιών ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. 
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η τοποθέτηση ηχείων και η λειτουργία στερεοφωνικού 
συγκροτήματος συνδεδεμένου με ενισχυτή και ηχεία με ανοικτές πόρτες και 
παράθυρα στον εξωτερικό χώρο των καταστημάτων, οι οποίες αποτελούν παράβαση 
των όρων λειτουργίας της άδειας μουσικής. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκε η μέτρηση της στάθμης του 
θορύβου με ηχόμετρο.     

                               
  -Όταν διαπιστώνεται ηχορύπανση παραβιάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της 
άδειας λειτουργίας του καταστήματος, καθώς και της άδειας λειτουργίας/ή και 
παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται, 
τόσο οι διατάξεις της υπ' αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφασης του Υπουργού 
Υγείας, όσο και οι διατάξεις του Π.Δ. 180/79. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμόζουν 
διαζευκτικά τις ως άνω διατάξεις, συνήθως τις υγειονομικές διατάξεις κατόπιν 
αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών υγειονομικού ελέγχου, ενώ τις διατάξεις του Π.Δ. 
180/79 κατόπιν αυτοψίας των αστυνομικών αρχών. Οι ρυθμίσεις αυτές αναφέρονται 
γενικά στη δυνατότητα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ και όχι ειδικά στο 
ζήτημα της ανάκλησης της άδειας μουσικής ή/και παράτασης λειτουργίας μουσικών 
οργάνων. Συνεπώς, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προβαίνουν στην 
προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας μουσικής και της άδειας 



παράτασης της ως μέτρο ανάλογο με το μέγεθος της όχλησης, αλλά στην 
προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή/και σφράγισης η οποία όμως 
δεν επιτυγχάνεται >> και προτείνει μεταξύ άλλων:

 << …… 7. Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών 
οργάνων ή/και παράτασης μουσικής, ως αυτοτελές μέτρο στις περιπτώσεις που 
διαπιστώνεται ηχορύπανση……….  9. ….. Παράλληλα, οι Δήμοι να εξετάζουν 
αυτοτελώς το ζήτημα της ανάκλησης αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων ή 
τουλάχιστον των αδειών παράτασης μουσικής, διότι το μέτρο αυτό δεν επηρεάζει 
τη συνέχιση της λειτουργίας του ΚΥΕ, ούτε επιφέρει δυσμενείς οικονομικές 
επιπτώσεις στους επιχειρηματίες >>, 

       Εισηγούμαστε την προσωρινή αφαίρεση  της  χορηγούμενης  παράτασης 
ωραρίου για  λειτουργία  μουσικών οργάνων, εντός του Κ.Υ.Ε. ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΣΝΑΚ 
ΜΠΑΡ,  που λειτουργεί η κα. SZCZUREK ELZBIETA – MARIA,  επί  της οδού  Ελ.  

Βενιζέλου 51, στο Λουτράκι  και για χρονικό διάστημα  που κρίνετε. »
Ακολούθως ο κ. Κλεπετσάνης Μιχαήλ πρότεινε την αναβολή του θέματος 

προκειμένου να γνωμοδοτήσει δικηγόρος για το εν λόγω θέμα. Την πρόταση την 
ψήφισε μόνο ο ίδιος και συνεπώς απορρίφθηκε.

Η κα Πρόεδρος λαβών το λόγο πρότεινε να δοθεί προσωρινή αφαίρεση 
παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το Κ.Υ.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- 
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ της «SZCZUREK ELZBIETA-MARIA», επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 51, 
στο Λουτράκι, για ένα (1) μήνα.

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 απεχόντων των κ.κ.Κλεπετσάνη Μιχαήλ 
και Δρίτσα Δημήτριο 

Αποφασίζει και χορηγεί προσωρινή αφαίρεση παράτασης ωραρίου 
λειτουργίας μουσικών οργάνων για το Κ.Υ.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ της 
«SZCZUREK ELZBIETA-MARIA», επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 51, στο Λουτράκι, για 
ένα (1) μήνα , σύμφωνα με την από 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017 εισήγηση  του 
Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 10/2017.

Η Πρόεδρος Τα Μέλη

( έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 9/03/2017

Η Πρόεδρος Δ.Κ.

 


