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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων 
Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων αριθμός 7 της 
15-5-2017.
                           

ΑΠΟΦΑΣΗ -20-

ΘΕΜΑ 1ον ( ΕΚΤΑΚΤΟ )  

Περί: α)  Προσωρινή ή μη διακοπή χρήσης μουσικής ή της παράτασης   
              ωραρίου , σε Κ.Υ.Ε, της  Φωτεινής Βαϊοπούλου του Βαϊου,  που     
              λειτουργεί επί των οδών Σαρωνικού και 
              πάροδο Σαρωνικού , στους Αγίους Θεοδώρους. 
        β)   Παραπομπή του θέματος στην Ε.Π.Ζ. για οριστική διακοπή χρήσης 
              μουσικής.                                                                                
                                      
    Στους Αγίους  Θεοδώρους  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων, του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. 
Θεοδώρων συνήλθε σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 18:00 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας ύστερα από την αριθμ.8473/10-5-2017 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  βρέθηκαν παρόντα  και τα  πέντε  (5) μέλη επί 
του  1ου  εκτάκτου θέματος της προ ημερησίας διάταξης  ο κ. Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ότι -λόγω χρονικών 
προθεσμιών- θα πρέπει να συζητηθεί ως κατεπείγον  η  : α)  Προσωρινή  ή μη 
διακοπή  χρήσης μουσικής ή της παράτασης ωραρίου , σε Κ.Υ.Ε, της  Φωτεινής 
Βαϊοπούλου του Βαϊου,  που λειτουργεί επί των οδών Σαρωνικού και πάροδο 
Σαρωνικού , στους Αγίους Θεοδώρους , και   β)  Παραπομπή του θέματος στην 
Ε.Π.Ζ. για οριστική διακοπή χρήσης μουσικής.                                                                                
 Ο πρόεδρος έκανε αναφορά στην  εισήγηση του  αρμοδίου υπαλλήλου  του 
γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων που έχει ως 
εξής:



. Έχοντας υπ΄ όψιν:
1. Την υπ αριθμ. 11180/27.06.2016  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υ.Ε. – 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΆ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, που λειτουργεί η κα. Βαϊοπούλου Φωτεινή του 
Βάϊου, επί των οδών Σαρωνικού και πάροδο Σαρωνικού, στους Αγίους Θεοδώρους(σχετ.1).
2. Την αριθμ. 43/07.11.2016 απόφαση του συμβουλίου Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, σύμφωνα 
με την οποία χορηγήθηκε  άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων & παράταση ωραρίου, 
ετήσιας διάρκειας ( έως 07.11.2017) στο εν λόγω  Κ.Υ.Ε., η οποία λήφθηκε αφού έλαβε 
υπ΄ όψιν,  τα εκ του νόμου οριζόμενα δικαιολογητικά(σχετ.2). 
3. Την αριθμ. πρωτ. 1020/9960/6-β/30.03.2017( αρ. πρωτ. Δήμου 6075/06.04.17)  
Βεβαίωση παράβασης του Α.Τ. Αγίων Θεοδώρων, αναφορικά με λειτουργία 
στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, εντός του εν λόγω Κ.Υ.Ε., στις 26.03.17 και 
ώρα 05:00, κατά παράβαση της 3/96 Α.Δ., η οποία είναι και η μοναδική Βεβαίωση 
παράβασης που μας έχει κοινοποιηθεί (σχετ.3).
4. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 6548/13.04.2017 αίτηση των Δέδε Γεωργίου και Δέδε Ευάγγελου, 
διά πληρ. Δικηγόρου, με την οποία ζητούνται αντίγραφα εγγράφων από τον σχετικό 
φάκελο αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων & παράταση ωραρίου του εν λόγω Κ.Υ.Ε., 
με συνημμένα: α) Αίτηση προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, β) Αντίγραφα 
από το Ηλεκτρ/κό βιβλίο Αδικημάτων-Συμβάντων-Συστάσεων & Παραπόνων του Α.Τ. 
Αγίων Θεοδώρων & Γ) Της από 29.03.2017 εισαγγελικής παραγγελίας και καταγγέλλεται 
διατάραξη της  ησυχίας  των περιοίκων από ηχορύπανση κατά την λειτουργία της 
μουσικής στο εν λόγω Κ.Υ.Ε. (σχετ. 4) 
5. Το ανωτέρω σχετικό με το οποίο ζητείται να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ανάκλησης της 
αριθμ. 43/07.11.2016 χορηγούμενης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση 
ωραρίου ετήσιας διάρκειας ( έως 07.11.2017) σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η κα. Βαϊοπούλου 
Φωτεινή του Βάϊου, επί των οδών Σαρωνικού και πάροδο Σαρωνικού, στους Αγίους 
Θεοδώρους, της Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων 
Θεοδώρων( σχετ. 5).
6.  Το αριθμ. πρωτ. 6920/24.04.2017 σε Ο.Ε., έγγραφό μας με το οποίο  η κα. 
Βαϊοπούλου Φωτεινή του Βάϊου, έλαβε γνώση των αναφερόμενων με το από 25.04.2017 
αποδεικτικό επίδοσης  και καλέστηκε να καταθέσει απόψεις περί του θέματος (σχετ. 6). 
7.  Την  αριθμ. πρωτ. 7408/28.04.2017 αίτηση της ανωτέρω, με συνημμένο υπόμνημα 
(σχετ. 7). 
8. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 7932/03.05.2017 αίτηση των Δέδε Γεωργίου, Δέδε Ευάγγελου και 
Σωτηρίου Μαρίας, διά πληρ. Δικηγόρου, με την οποία μας κοινοποιήθηκε: 1ον.  Το 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 1019/26/290-α/18.04.17 έγγραφο του Α.Τ. Αγίων Θεοδώρων, απάντηση 
σε αίτηση, σύμφωνα με το οποίο: α)  Την 25/26.03.17 περί ώρα 01:00  έγινε έλεγχος στο 
εν λόγω Κ.Υ.Ε. για διατάραξη ησυχίας, αλλά  λόγω έλλειψης ηχόμετρου, δεν κατέστη 
δυνατή η ηχομέτρηση & β) Την 26.03.17 και περί ώρα 05:00 βεβαιώθηκε παράβαση για 
παράβαση των όρων λειτουργίας της υπ΄ αριθμ. 43/07.11.2016 άδειας λειτουργίας 
μουσικών οργάνων, η οποία έως σήμερα δεν μας έχει κοινοποιηθεί & 2ον. Εξώδικη 
Δήλωση.
9. Αναφορικά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήματα Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος,  σας γνωρίζουμε τα εξής: 
α) Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73 τεύχ. Α’), ορίζεται: <<Μετά την 
παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 
114), προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής:«7Α. Η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας 
των κέντρων διασκεδάσεως και των καταστημάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ.. 
180/1979 (ΦΕΚ 46 τεύχ. Α΄)), καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις 
προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει 
υποχρεωτικά το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, αν βεβαιώνονται από 
αστυνομικούς συνολικά, εντός έτους, τρεις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 
2 περίπτωση α' του Π.Δ. 180/1979, ως ισχύει. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης του 
καταστήματος και της σχετικής έκθεσης κοινοποιούνται 



αυθημερόν στον κατά τόπο αρμόδιο δήμο, ο οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό διάστημα να 
εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Σε περίπτωση 
που αποφασισθεί από τον οικείο δήμο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για διάστημα 
μεγαλύτερο των δέκα ημερών, η σφράγιση διατηρείται και για τον πέραν των δέκα ημερών 
χρόνο» .
10.  Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ηχορύπανσης κατά τη 
λειτουργία των ΚΥΕ, ο Συνήγορος του Πολίτη με το υπ' αριθ. Φ. 
1300.2/28568/2013/16.07.2013 πόρισμα, του πρότεινε τα ακόλουθα:
2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
<< …… 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 >>. 
11. Τα αναφερόμενα στον οδηγό ΚΥΕ Υπ. Εσωτερικών :  
<< 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/παράταση ωραρίου, 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. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4442/16, ορίζεται: << Όπου στην 
κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της 
άδειας χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, νοείται εφεξής η διοικητική πράξη του 
αρμόδιου οργάνου που διατάσσει την προσωρινή ή οριστική διακοπή της χρήσης αυτής. 

Συνοψίζοντας:  
Α) Για το εν λόγω Κ.Υ.Ε. έχουν βεβαιωθεί δύο (2) παραβάσεις των όρων λειτουργίας της 
αριθμ. 43/07.11.2016 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων & παράτασης ωραρίου.
Β) Σε περίπτωση τρίτης βεβαίωσης εντός έτους, επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου  57 του 
Ν. 4249/14, ήτοι, υποχρεωτική σφράγιση του Κ.Υ.Ε.  για χρονικό διάστημα δέκα ημερών &  
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από 
τον οικείο δήμο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα 
ημερών, η σφράγιση διατηρείται και για τον πέραν των δέκα ημερών χρόνο. 
Γ) Σε περίπτωση που παραβιάζεται το ωράριο λειτουργίας της μουσικής, τότε ο οικείος 
δήμος έχει την δυνατότητα να αφαιρέσει την άδεια μουσικής/παράταση ωραρίου, 
προσωρινά για χρόνο που το ίδιο το αρμόδιο όργανο για την χορήγησή της κρίνει και σε 
περίπτωση υποτροπής οριστικά.
Δ) Τα αναφερόμενα στην  αριθμ. 43/07.11.2016 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων & 
παράτασης ωραρίου, σύμφωνα με τα οποία << Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν 
οχλήσεις στους περιοίκους από τον θόρυβο της μουσικής η άδεια ανακαλείται μετά από 
σχετικό έλεγχο >>. 

       Παρακαλούμε για ενημέρωση του σώματος των ανωτέρω και συζήτηση σε 
ημερήσια διάταξη, περί: 
      Α) Συνδρομής των προϋποθέσεων ή μη, της χορήγησης άδειας λειτουργίας  
μουσικής &  παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, 

      Β) Σε περίπτωση που διαπιστώσετε παραβίαση των όρων αυτής,  λήψη 
απόφασης περί διακοπής  της  χρήσης   μουσικής ή  της  παράτασης ωραρίου, 
προσωρινά για χρόνο που  κρίνετε  & 

      Γ)  Σε περίπτωση  που διαπιστώσετε παραβίαση καθ΄ υποτροπή των όρων 
αυτής,  παραπομπή του θέματος στο συμβούλιο της Ε.Π.Ζ., για οριστική διακοπή  
της  χρήσης μουσικής (ανάκληση της αριθμ. 43/07.11.2016 άδειας λειτουργίας 
μουσικών οργάνων & παράτασης ωραρίου) .



                                                                                                    
                                                                                                
 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 
εισήγηση  και τις διατάξεις που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν και μετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   

A. Ομόφωνα  τo κατεπείγον του θέματος λόγω χρονικών προθεσμιών.

Β. Ομόφωνα  ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την χορήγηση 
παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο Κ.Υ.Ε. της 
Φωτεινής Βαϊοπούλου του Βαϊου,  που  λειτουργεί επί των οδών 
Σαρωνικού και πάροδο Σαρωνικού , στους Αγίους Θεοδώρους. 
 

  Για αυτό το θέμα συντάχθηκε αυτή η απόφαση που πήρε αύξ. Αριθμό
 7/20/15-5-2017 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


