
                                                               

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                       
 
                                  Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το  Πρακτικό συνεδρίασης του Συµβουλίου της Κοινότητας Βραχατίου 

αριθ. 5/ 21 Ιουλίου 2020 
 
Αριθµός Απόφασης  : 14/2020 

 
ΘΕΜΑ :    Επικαιροποίηση της αρ. 6/2019 απόφασης για την 
χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στην 
«ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΕ». 
 
    Στο Βραχάτι και στο γραφείο της Κοινότητας Βραχατίου σήµερα την 21η  
του µηνός Ιουλίου έτους 2020, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 
13.00µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το  Συµβούλιο της κοινότητας 
Βραχατίου έπειτα από την αρίθ. 8/21-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Βασιλείου Γεωργίου, η οποία δηµοσιεύθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων του γραφείου  της κοινότητας Βραχατίου και επιδόθηκε 
νόµιµα και εµπρόθεσµα µε αποδεικτικό σε κάθε ένα σύµβουλο  σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, προκειµένου να 
συζητήσει και να αποφασίσει στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) µελών, ήταν παρόντα τα έξι (6), ο κ.Πρόεδρος κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1) Βασιλείου Γεώργιος(Πρόεδρος), 2)Νικολάου ∆ηµήτριος, 
3)Κανέλλος Παναγιώτης, 4)Καλλίρης Αλέξιος, 5)Οικονόµου Παντελής, 
6)Κολοκοντές Αξέξανδρος.  
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1)Μπουγάς Βασίλειος. 
 
   Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήµου Σαρρή 
Αργυρώ, για την τήρηση των πρακτικών. 
   O κ.Πρόεδρος εισηγούµενος του µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης, λέγει ότι µε την αρ. 6/2019 απόφαση του συµβουλίου της 
δηµοτικής κοινότητας Βραχατίου, εγκρίθηκε η χορήγηση στην εταιρεία 
«ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΕ» νοµίµως εκπροσωπούµενης, άδειας παράτασης 
ωραρίου λειτουργίας µουσικής έως την 03.00 ώρα για την εντός του 
καταστήµατος αίθουσα, το οποίο λειτουργεί βάσει της αρ. 10827/19-6-
2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επί της οδού Α.Λαζανά στη δηµοτική 
κοινότητα Βραχατίου του ∆ήµου Βέλου-Βόχας, µε την προϋπόθεση ότι δεν 
θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.  
   Επειδή η ανωτέρω απόφαση δεν αναρτήθηκε εκ παραδροµής στην 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, προτείνω την επικαιροποίησή της. 
   Το συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά από 
διαλογική συζήτηση 
 
                                   ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.-Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης για το λόγο που αναφέρεται 
στην υπ΄αρ. 8/21-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου.    

ΑΔΑ: Ω5ΓΜΩ9Π-ΖΤΠ



 
2.-Επικαιροποιεί την αρ. 6/2019 απόφαση του συµβουλίου της δηµοτικής 
κοινότητας Βραχατίου µε την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση στην εταιρεία 
«ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΕ» νοµίµως εκπροσωπούµενης, άδειας παράτασης 
του ωραρίου λειτουργίας µουσικής έως την 03.00 ώρα για την εντός του 
καταστήµατος αίθουσα, το οποίο λειτουργεί βάσει της αρ. 10827/19-6-
2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επί της οδού Α.Λαζανά στην 
κοινότητα Βραχατίου του ∆ήµου Βέλου-Βόχας, µε την προϋπόθεση ότι δεν 
θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 83 παρ. 1 (ΦΕΚ 87/2020 τ.Α΄).όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7 
του άρθρου 5 του ν.4623/2019, τις διατάξεις του άρθρου 29 του 
Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/τ.Α/7-12-2016) και τις διατάξεις του άρθρου 7 της 
ΚΥΑ οικ. 16228/17-05-2017 (ΦΕΚ 1723/18-05-2017 τ.Β). 
 
    Η παρούσα χορηγείται µέχρι ανακλήσεώς της. 
 
   Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
           ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             1)∆.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
                                                                       2)Π.ΚΑΝΕΛΛΟΣ 
                                                                       3)Α.ΚΑΛΛΙΡΗΣ  
                                                                       4)Π.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
                                                                       5)Α.ΚΟΛΟΚΟΝΤΕΣ                                       
                                                                     

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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