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Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 16
της 01ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Αριθμός Απόφασης 44
ΘΕΜΑ 4ο : Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ,
αορίστου διάρκειας στην « ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΧΕΛΣΙΟΡ Α.Ε. » στο Κ.Υ.Ε που λειτουργεί εντός του Ξενοδοχείου ''EXCELSIOR'',
επί της Πλ. 25ης Μαρτίου 30, στο Λουτράκι.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως ) σήμερα την 01 η του μηνός Αυγούστου , του έτους
2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας, μετά την υπ΄. αριθμ.
15549/01-08-2017 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, κατόπιν
ματαίωσης της από 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 συνεδρίασης, λόγω έλλειψης απαρτίας.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
έντεκα (11) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου Περαχώρας βρέθηκαν παρόντα έξι (06 ), η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2) ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3) ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 4) ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 5)ΤΣΑΝΤΙΛΑ
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 6)ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2) ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
3)
ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4) ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5) ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επί του ανωτέρω 4ου θέματος η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας τα εξής:
1. Την υπ΄αριθμ.5951/24-02-2017 εγκύκλιο αριθμ. 9 του Υπουργείου
Οικονομίας & Ανάπτυξης.
2. Την υπ΄ αριθμ. 14875/21-07-2017 αίτηση της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΧΕΛΣΙΟΡ Α.Ε. »
με Α.Φ.Μ.
094005462 περί χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου
διάρκειας στο Κ.Υ.Ε που λειτουργεί εντός του Ξενοδοχείου ''EXCELSIOR'', επί της
Πλ. 25ης Μαρτίου 30, στο Λουτράκι .
3. Την από 21 Ιουλίου
2017 εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου του
Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου,
σύμφωνα με την οποία πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ανανέωση
χορήγησης της αιτούμενης αδείας, καθόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη.
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.
ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στην '' ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΧΕΛΣΙΟΡ Α.Ε. '' παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή χρήση μουσικών
οργάνων, αορίστου διάρκειας, στο Κ.Υ.Ε που λειτουργεί εντός του Ξενοδοχείου
''EXCELSIOR'', επί της Πλ. 25ης Μαρτίου 30, στο Λουτράκι .
Η εν λόγω χρήση θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του Ν.
4442/16, της αριθμ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης όπως ισχύει, της Α5/3010/85
Υγειονομικής Διάταξης & της αριθ. 423/02 Α.Δ.Σ., που έχουν ως εξής:
1ον. Η παρούσα παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής ή χρήσης μουσικών
οργάνων χορηγείται για :
α) Στην εντός του Κ.Υ.Ε., αιθούσης πελατών, μέχρι την 3η πρωϊνή ώρα, &
β) Στον εξωτερικό ιδιωτικό υπαίθριο χώρο του Κ.Υ.Ε., μέχρι την 02.00 ώρα, εφόσον
το κατάστημα διαθέτει και διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση
αρμόδιου μηχανικού, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα
αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα αποδεικνύει ότι
έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80db να μη
δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας και με την προϋπόθεση ότι δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
2ον . Σε κάθε περίπτωση η Α- ηχοστάθμη να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη, ήτοι
τα 80 DB.
3ον. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση της μουσικής θα πρέπει να είναι
χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο
κατάστημα.
4ον. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση μουσικής ή χρήση μουσικής οργάνων μετά το
πέρας της προαναφερόμενης ώρας και μέχρι την 07:30 πρωινή ώρα της επόμενης
ημέρας κατά τη χειμερινή περίοδο και μέχρι την 07:00 πρωινή ώρα της επόμενης
ημέρας για την θερινή περίοδο.
5ον . Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση μουσικής ή χρήση μουσικής οργάνων από την
15:30 ώρα μέχρι την 17:30 ώρα κατά τη χειμερινή περίοδο και από την 15:00 ώρα
μέχρι την 17:30 ώρα για τη θερινή περίοδο.
6ον .
Να λαμβάνεται κάθε επιπλέον συμπληρωματικό μέτρο, ώστε να μη
δημιουργούνται οχλήσεις στους περιοίκους.
7ον. Πέραν των διοικητικών κυρώσεων που επισύρουν οι παραβάσεις του
άρθρου 2 παρ. 2 περ. α΄ του ΠΔ 180/79 (που αφορούν τη χρήση μουσικής), ήτοι
προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, η άδεια χρήσης μουσικής ή χρήση
μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την
εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε
περίπτωση υποτροπής.

8ον . Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής
ιδιοκτησίας ήτοι τυχόν άδεια ή πληρωµή τελών χρήσης σε Οργανισµούς Συλλογικής
Διαχείρισης Δικαιωµάτων, δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου
εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της
γνωστοποίησης ούτε της χορηγούμενης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής.
9ον. Η χορηγούμενη άδεια θα ισχύει υπό την προϋπόθεση της μη ύπαρξης, εις
βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο,
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. 3852/2010 άρθρο 83, και του Ν. 3852/2010 άρθρο 83, και της Κ.Υ.Α.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/09.12.2013 ( ΦΕΚ Β' 3106).
Η παρούσα άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης θα εξακολουθεί να χορηγείται,
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από τα κατά νόμο
αρμόδια όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του
αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης(για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει
γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παράβολου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 44/2017.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
( έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 02/08/2017
Η Πρόεδρος Δ.Κ.

