
                                                               

 

 
 
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. 6/ 01 Σεπτεµβρίου 2020 
 
Αριθµός Απόφασης  : 15/2020 

 
ΘΕΜΑ :    Έλεγχος για το ενδεχόµενο προσωρινής διακοπής ή µη 
της παράτασης λειτουργίας µουσικής σε ΚΥΕ που λειτουργεί επί της 
οδού Α.Λαζανά στο Βραχάτι, ιδιοκτησίας της «ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
ΕΕ» νοµίµως εκπροσωπούµενης, µετά από αίτηση καταγγελία των 
∆ιονυσίου και Σοφίας Τσακίρη. 
 
    Στο Βραχάτι και στο γραφείο της Κοινότητας Βραχατίου σήµερα την 01η  
του µηνός Σεπτεµβρίου έτους 2020, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 
13.00µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το  Συµβούλιο της κοινότητας 
Βραχατίου έπειτα από την αρίθ. 10/31-08-2020 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 τέσσερα (4), ο κ.Πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1) Βασιλείου Γεώργιος(Πρόεδρος), 2)Νικολάου ∆ηµήτριος, 
3)Κανέλλος Παναγιώτης, 4)Καλλίρης Αλέξιος,  
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1)Μπουγάς Βασίλειος, 2)Οικονόµου Παντελής, 3)Κολοκοντές 
Αξέξανδρος.  
 
   Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήµου Σαρρή 
Αργυρώ, για την τήρηση των πρακτικών. 
   Το συµβούλιο οµόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον του θέµατος, όπως 
αναφέρεται στην πρόσκληση του Προέδρου. 
   O κ.Πρόεδρος εισηγούµενος του µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης, λέγει ότι το Τµήµα Τοπικής Οικονοµίας & Ανάπτυξης του ∆ήµου 
Βέλου-Βόχας διαβίβασε στο συµβούλιό µας το από 31/08/2020 έγγραφο το 
οποίο αναφέρει τα εξής: 
 
«Ο Τσακίρης ∆ιονύσιος και η αδερφή του Τσακίρη Σοφία του Κων/νου, µε 
τις αρ. 5392 και 5391/15-07-2020 αιτήσεις τους αντίστοιχα, ζητούν από το 
συµβούλιο της κοινότητας Βραχατίου να ανακαλέσει άµεσα την παράταση 
χρήσης µουσικής στο κατάστηµα ιδιοκτησίας της ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΕ 
µε τον διακριτικό τίτλο SOCIALISTA, επειδή ενοχλούνται ως περίοικοι 
(απόφαση 6/2019 του συµβουλίου κοινότητας Βραχατίου, η οποία 
επικαιροποιήθηκε µε την αρ. 14/2020 απόφαση). 
Ο δήµος µε το αρ. 6880/26-08-2020 έγγραφό του ενηµέρωσε τους 
νόµιµους εκπροσώπους της εταιρείας ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Ε.Ε. για τα 
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ανωτέρω αιτήµατα και τους κάλεσε εντός προθεσµίας 5 ηµερών να 
υποβάλλουν γραπτώς ή προφορικώς της απόψεις – αντιρρήσεις τους, 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν.2690/99 και του άρθρου 20 του 
Συντάγµατος. 
Η ανωτέρω εταιρεία κατέθεσε στο δήµο τις αντιρρήσεις της στις 
21/08/2020 (και έλαβαν αρ.πρωτ. 7110/31-08-2020) 
 
Η άποψη της υπηρεσίας µας σχετικά µε το αίτηµα των ανωτέρω είναι η 
εξής: 
Για παραβάσεις που αφορούν την ηχορύπανση εφαρµόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις του Π.∆. 180/1979 και το άρθρο 37 του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51 
τ.Α) όπως κάθε φορά ισχύουν. (άρθρο 16 Υγ.∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 
47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23-06-2017 τ.Β). 
 
Η αστυνοµική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκέδασης και 
των καταστηµάτων του άρθρου 1 παρ.1 του Π.∆. 180/79 (Α΄46) 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, κατόπιν 
απόφασης του ∆ιοικητή αυτής, αν βεβαιώνονται από αστυνοµικούς 
συνολικά εντός έτους από τη βεβαίωση της πρώτης παράβασης, τρεις 
παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ.2 παρ.α του Π.∆. 180/79 ως 
ισχύει.(παρ. 7Α άρθρο 80 ∆ΚΚ όπως προστέθηκε από το άρθρο 57 του ν. 
4249/14) (παρ. 1 άρθρο 1 ΚΥΑ 1011/38/34-µβ/17.10.2016 ΦΕΚ 
3499/31.10.2016 τ.Β) 
 
Ο ∆ήµαρχος αφαιρεί µε απόφασή του τη χορηγηθείσα άδεια (προκειµένου 
για κέντρα διασκέδασης) ή εκδίδει διοικητική πράξη «προσωρινής διακοπής 
λειτουργίας» (για καταστήµατα που υπόκεινται σε γνωστοποίηση) και 
σφραγίζει το κατάστηµα για χρονικό διάστηµα δέκα (10) µέχρι εξήντα (60) 
ηµερών κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆. 180/79 στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
 
Α)   Εφόσον βεβαιώθηκαν από αστυνοµικούς ή άλλα αρµόδια όργανα τρεις 
(3) συνολικά παραβάσεις εντός έτους, σχετικά µε: 
-την υποχρέωση έκδοσης άδειας εργασίας του προσωπικού από την 
αστυνοµική αρχή 
-τις υγειονοµικές διατάξεις που καθορίζουν µέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας 
Υγείας από θορύβους µουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών 
καταστηµάτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του Π.∆. 180/79, 
-τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, 
-τη λειτουργία µουσικής χωρίς άδεια, 
-την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόµενης άδειας 
λειτουργίας µουσικής 
-το ωράριο λειτουργίας του καταστήµατος (περίπτ. Α παρ.2 άρθρου 2 του 
Π.∆. 180/79 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Π.∆. 257/2001) 
Οι ανωτέρω κυρώσεις σχετικά µε τη χρήση µουσικής συνεχίζουν να 
ισχύουν. 
Ως παράβαση λογίζεται και η παράβαση της παράτασης ωραρίου µουσικής 
(παρ.2 άρθρου 15 ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017 ΦΕΚ 1723/18.05.2017 
τ.Β΄). 
 
Β)   Εφόσον εκδόθηκαν ύστερα από µηνύσεις ιδιωτών 3 καταδικαστικές 
αποφάσεις για παράβαση των προηγούµενων διατάξεων (περίπτ. β παρ.2 
άρθρου 2 Π.∆. 180/79). 
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Εκ των ανωτέρω συµπεραίνεται  πως για την επιβολή κυρώσεων θα πρέπει 
να βεβαιωθεί η παράβαση αρχικά από το αρµόδιο όργανο. 
Συνεπώς η αίτηση ιδιωτών προς το δήµο δεν αρκεί από µόνη της για την 
επιβολή κυρώσεων, καθώς θα πρέπει να γίνει σχετικός έλεγχος για την 
εξακρίβωση και βεβαίωση της παράβασης. 
Τέλος σας ενηµερώνουµε ότι µέχρι σήµερα δεν έχει περιέλθει στην 
υπηρεσία µας κανένα έγγραφο του Α.Τ.Βραχατίου που να διαπιστώνει 
τυχόν παράβαση διατάραξης κοινής ησυχίας ή υπέρβασης ωραρίου 
λειτουργίας στο ανωτέρω κατάστηµα (αφού ο δήµος δεν διαθέτει ∆ηµοτική 
Αστυνοµία). 
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης σχετικά µε την 
ανάκληση ή µη της παράτασης λειτουργίας µουσικής στο εν λόγω ΚΥΕ.» 
 
Το συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

• τις αρ. 5392 και 5391/15-07-2020 αιτήσεις των ∆ιονυσίου και 
Σοφίας Τσακίρη του Κων/νου 

• τις µε αρ.πρωτ. 7110/31-8-2020 αντιρρήσεις της εταιρείας: «ΧΩΡΟΙ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Ε.Ε.» νοµίµως εκπροσωπούµενης 

• το από 31/08/2020 έγγραφο του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης του ∆ήµου Βέλου-Βόχας καθώς και τα λοιπά στοιχεία του 
φακέλου, µετά από διαλογική συζήτηση 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Να µην κάνει δεκτές τις µε αρ.πρωτ. 5392 και 5391/15-07-2020 αιτήσεις 
των ∆ιονυσίου και Σοφίας Κ.Τσακίρη µε τις οποίες αιτούνται την ανάκληση 
της παράτασης λειτουργίας µουσικής σε κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΕΙΑ Ε.Ε.», 
επειδή δεν έχει περιέλθει στην αρµόδια υπηρεσία του δήµου καµία 
βεβαιωµένη παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ.2 περ. α του π.δ. 
180/79 από τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα, και ως εκ τούτου η αρ. 
6/2019 απόφαση που επικαιροποιήθηκε µε την αρ. 14/2020 απόφαση 
(Α∆Α: Ω5ΓΜΩ9Π-ΖΤΠ) δεν ανακαλούνται και εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
 
   Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
           ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             1)∆.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
                                                                       2)Π.ΚΑΝΕΛΛΟΣ 
                                                                       3)Α.ΚΑΛΛΙΡΗΣ  
                                                                        
                                                                     

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΣ9ΛΩ9Π-ΤΟΩ


		2020-09-01T13:05:09+0300
	Athens




