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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας αριθμ. 2

της 14ης  Φεβρουαρίου 2020.

Αριθμός Απόφασης 3
ΘΕΜΑ 1ο:Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου

διάρκειας σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί  ο κ.  Πέτρου Δημήτριος επί της οδού
Κωλέττη στην Περαχώρα.

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα (Ιάσονος &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την 14η  του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας
Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο Κοινότητας
Λουτρακίου-  Περαχώρας,  μετά  την  υπ΄  αριθμ.  2150/10-02-2020  πρόσκληση  του
Προέδρου - Σακέλλη Μάριου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα
με  τις  Αλεξανδρής  Ιωάννης διατάξεις  του  άρθρου  88  του  Ν.  3852/2010   όπως
αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  89  του  Ν.  4555/2018,  σε  κάθε  ένα  σύμβουλο
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  Κοινότητας  Λουτρακίου  -  Περαχώρας
βρέθηκαν παρόντα  επτά (7), ο κ. Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες:1.Σακέλλης  Μάριος  –  Πρόεδρος,  2.Μέξιας  Ευάγγελος,  3.Μπάνου
Θεοφανή, 4.Δρίτσας  Δημήτριος,  5.Κουμπούνης  Ηλίας,  6.Μουτάφη  Φανή,
7.Λογοθέτης Μιχαήλ.

Απόντες:1.Αλεξανδρής  Ιωάννης,  2.Κόντης  Ιωάννης,  3.Θώδη  Μαρία,  4.Μέξιας
Ανάργυρος.

Συζητουμένου του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκαν υπόψη των 
μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας τα εξής:

1.Η από 04-02-2020 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι
           ‘’Με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  29  του  Ν.  4442/16  (ΦΕΚ  230  Α΄)
<<Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων >>,
ορίζονται  τα  εξής:  << 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.   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. 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 >>.
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Με την αριθμ. πρωτ. 5951/24.02.2017 Εγκύκλιο  αριθμ. 9  του Υπουργείου
Οικονομίας   &  Ανάπτυξης,  ορίζεται:  << 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 παράβολου >>. Η εν λόγω χρήση θα γίνει  σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις  3/95  Αστυνομικής  Διάταξης  όπως  ισχύει  &   της  Α5/3010/85
Υγειονομικής Διάταξης, όπου ορίζονται : 
1.Ο  παραγόμενος ήχος να μην υπερβαίνει τα 80 DB.
2. Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής χορηγείται  για τα κακταστήματα
που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κακταστήματα που
λειτουργούν  σε  ανοικτό  χώρο μέχρι  την  02.00 ώρα,  με  την  προϋπόθεση ότι  δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
3. 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 παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής
μπορεί  να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον
διαπιστώνεται παραβίαση των όρων  αυτής ή  οριστικά  σε περίπτωση υποτροπής
από την Ε.Π.Ζ.. 
4.  Σε κάθε περίπτωση η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή,
ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα,
ειδικά κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
 Ειδικοί όροι: 
     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 τη σχετική νομοθεσία(άρθρο 285 Ν. 3463/06).
       Τέλος αναφορικά με την χορήγηση ή μη της αιτούμενης  παράτασης ωραρίου
χρήσης  μουσικής,  θέτουμε  υπόψη  σας  την  αρ.  149/2011  .Δ.Σ.  με  την  οποία
χορηγήθηκε  παράταση ωραρίου  μουσικών οργάνων των ΚΥΕ του Δήμου μας,  έως
τις 03:00 π.μ. κατά την χειμερινή και θερινή περίοδο για τα καταστήματα τα οποία
λειτουργούν σε στεγασμένους χώρους, και έως τις 02:00 π.μ., για τα καταστήματα τα
οποία λειτουργούν σε ανοικτούς  χώρους και ότι <<  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 >>(Οδηγός ΚΥΕ του
Υπ. Εσωτερικών)’’. 

2.Η  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.   26988/15.12.2014  άδεια   ίδρυσης  &  λειτουργίας
Καταστήματος Υ.Ε. – ‘’Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς
Πλήρους  Γεύματος  (Ταβέρνα)’’   επί  της  οδού  Ι.  Κωλέττη  στην  Περαχώρα,
χορηγούμενη στον κ. Πέτρου Δημήτριο του Παναγιώτη.

3.Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1228/27.01.2020 Γνωστοποίηση – Υπεύθυνη  Δήλωση,
για χρήση μουσικής στο εν λόγω  Κ.Υ.Ε, 

4.  υπ΄  αριθμ.   πρωτ.   1243/27.01.2020  Αίτηση  –  Υπεύθυνη  Δήλωση,  για
χορήγηση  άδειας  παράτασης  ωραρίου,  χρήσης   μουσικής,  στο  εν  λόγω   Κ.Υ.Ε.
αορίστου διάρκειας,

5.Η αρ. πρωτ.  1318/28.01.2020 βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας. 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας, αφού έλαβε υπόψη

του τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 4555/2018 και εκείνες του
άρθρου 5 παρ. 7 του ν.  4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των Μελών του.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  -   Ο μ ό φ ω ν α 



Χορηγεί  στον  κ.  Πέτρου  Δημήτριο  του  Παναγιώτη  άδεια  παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής,  αορίστου διάρκειας, για το Κ.Υ.Ε. επί της οδού
Κωλέττη  στην Περαχώρα,  σύμφωνα με την από 04-02-2020 εισήγηση του
Γραφείου  Αδειοδοτήσεων  και  Ρύθμισης  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων  του
Δήμου μας. 

Η εν λόγω χρήση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του
ν. 4442/16, της αριθμ. 3/95 Αστυνομικής Διάταξης, όπως ισχύει,  της αριθμ.
Α5/3010/85 Υγειονομικής  Διάταξης  και  της  υπ'  αριθμ.  149/2011 Απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου,  ως κατωτέρω :
1.Ο  παραγόμενος ήχος να μην υπερβαίνει τα 80 DB .
2. Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής χορηγείται  για τα καταστήματα που
λειτουργούν  σε  κλειστό  χώρο μέχρι  την  03.00  ώρα  και  για  τα  καταστήματα  που
λειτουργούν  σε  ανοικτό  χώρο μέχρι  την  02.00 ώρα,  με  την  προϋπόθεση ότι  δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
3. 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 παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής
μπορεί  να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον
διαπιστώνεται παραβίαση των όρων  αυτής ή  οριστικά  σε περίπτωση υποτροπής
από την Ε.Π.Ζ. . 
4.  Απαγορεύεται  η  λειτουργία  μουσικής  σε  υψηλή ένταση,   κατά  τις  ώρες  κοινής
ησυχίας.
 Ειδικοί όροι: 
     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 τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 285 Ν. 3463/06).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  3/2020

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι   17 Φεβρουαρίου 2020.

Ο Πρόεδρος της Κ. Λ-Π
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