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Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 25/2017
ΘΕΜΑ 4ο:Χορήγηση ή μη στον κ. Γιαννακόπουλο Κων/νο – Γεώργιο άδειας
παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας, για
το Κ.Υ.Ε. ‘’Ψαροταβέρνα’’ στην περιοχή Σχίνου της Τ.Κ. Πισίων.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 21η του μηνός, Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα
της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ' αριθμ. 16250/10-08-2017
πρόσκληση της Προέδρου κας Πρωτοπαππά Μαρίας - Αντιδημάρχου, η
οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου
να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα
τέσσερα (4), η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Σπύρου Κων/νος.
Α π ό ν τ ε ς :1.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 2.Θεοδώρου Αγγελική,
3.Δόσχορης Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητουμένου του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ύστερα κι από
τη συζήτηση δύο εκτάκτων, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του
Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται:
1.Οι διατάξεις του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/7-12-2016 τ.Α') "Νέο θεσμικό
πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις" και
συγκεκριμένα του άρθρου 29 αυτού "Απλούστευση των ρυθμίσεων για τη
χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων", σύμφωνα με τις οποίες:
"1.Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση
προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με
την 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β΄ 15). Οι
προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται.
2. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του
άρθρου 28 τη δήλωση χρήσης.
3. Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας
της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την

προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της
γνωστοποίησης.
4. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής
ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου
δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης
ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου"
2.Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 9/2017 (με αριθμ. πρωτ. 5951/24-2-2017)
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την εφαρμογή του Ν.
4442/2016 - Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη
μεταβατική περίοδο, σύμφωνα με τις οποίες η άδεια παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικής 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 παραβόλου.
3.Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 3/96 Αστυνομικής διάταξης, όπως ισχύει, και
της υπ' αριθμ. Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης.
4.Η υπ' αριθμ. 149/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί
παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας, η οποία νομιμοποιήθηκε με την
υπ' αριθμ. 1635/12-8-2011 όμοια Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε&Ι.
5.Η υπ' αριθμ. 7314/09-04-2012 (αρ. φακέλου 397) άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας
Καταστήματος
Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος
(Κ.Υ.Ε.)
“Ψαροταβέρνα’’ ευρισκομένου στην παραλία Αγ. Σωτήρας Σχοίνου της Τ.Κ.
Πισίων, η οποία εκδόθηκε επονόματι του Γιαννακόπουλου Κων/νου –
Γεωργίου.
6.Η με αριθμ. πρωτ. Δήμου 14832/21-07-2017 Γνωστοποίηση - Υπεύθυνη
Δήλωση του Γιαννακόπουλου Κων/νου - Γεωργίου για χρήση μουσικών
οργάνων στο ανωτέρω Κ.Υ.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7. Η με αριθμ. πρωτ. Δήμου 15591/01-08-2017 Αίτηση - Υπεύθυνη
Δήλωση του Γιαννακόπουλου Κων/νου - Γεωργίου για χορήγηση άδειας
παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας, στο εν λόγω Κ.Υ.Ε.
8.Την με αριθμ. πρωτ. Δήμου 14503/17-07-2017 Βεβαίωση Δημοτικής
Ενημερότητας του αιτούντα.
9.Η από 01/08/2017 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου μας προς της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την οποία
διαβιβάζονται όλα τα ανωτέρω προς λήψη σχετικής απόφασης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει - Ομόφωνα
Χορηγεί στον Γιαννακόπουλο Κωνσταντίνο - Γεώργιο άδεια
παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας, για το Κ.Υ.Ε.
“Ψαροταβέρνα’’ το οποίο βρίσκεται στην παραλία Αγ. Σωτήρας Σχοίνου της
Τ.Κ. Πισίων, σύμφωνα με την από 01/08/2017 εισήγηση του Τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

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
αριθμ. Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης και της υπ' αριθμ. 149/2011
Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που έχουν ως εξής:
1.Η παρούσα παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής χορηγείται:
α) Για την εντός του Κ.Υ.Ε. αίθουσα πελατών μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα και
β) Για τον εξωτερικό ιδιωτικό υπαίθριο χώρο του Κ.Υ.Ε. μέχρι την 2:00
πρωινή ώρα, εφόσον το κατάστημα διαθέτει και διατηρεί στο χώρο του
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 80 DB, να μη δημιουργούνται προβλήματα στα
σημεία προστασίας και με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία
των περιοίκων.
2.Σε κάθε περίπτωση η
Α-ηχοστάθμη να μην υπερβαίνει την
επιτρεπόμενη, ήτοι τα 80 DB.
3.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.
4.Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση μουσικής 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.
5.Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση μουσικής 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.
6.Απαιτείται να λαμβάνεται κάθε επιπλέον συμπληρωματικό μέτρο,
ώστε να μη δημιουργούνται οχλήσεις στους περιοίκους.
7.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 μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής
που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή
οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.
8.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.
9. Η χορηγούμενη άδεια θα ισχύει υπό την προϋπόθεση της μη
ύπαρξης, εις βάρος 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 απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 25/2017.
Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τα Μέλη
1.Βλάσσης Ευάγγελος
2. Νικολάου Σωτήριος
3.Σπύρου Κων/νος

Πρωτοπαππά Μαρία

