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  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                 ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 12/2022 

Στα Σελιανίτικα σήμερα στις  09 / 08 / 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 

μ. μ. το συμβούλιο της κοινότητας Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιάλειας, κατόπιν 

της αριθ. Πρωτ.: 93/01-08-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση δια ζώσης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 88 του 

Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 89 του 

Ν. 4555/2018 (Α΄ 133), του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως ισχύει, καθώς και τα διαλαμβανόμενα   

της Εγκυκλίου του ΥΠ.Ε.Σ. με αριθ. 643 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) για 

συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της συνεδρίασης. Πριν από 

την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας 

Σελιανιτίκων κος Ρόζος Γεώργιος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 5 μελών του 

Τοπικού συμβουλίου κατά τα οριζόμενα του άρθρου 89 παρ. 2 του Ν. 

3852/2010 (Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 90 του Ν. 

4555/2018 (Α΄133)  ήταν : 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΟΖΟΣ Γεώργιος (Πρόεδρος)                                          Κανένας 

2.  ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ Ιωάννης (Μέλος)              

3. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική (Μέλος)  

4. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χαρίλαος (Μέλος) 

5. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπύρος (Μέλος)       

 Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της 

απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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Θέμα: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής Κ.Υ.Ε. ιδιοκτησίας κου 

Παπακωνσταντίνου Βασίλειου στην Κοινότητα Σελιανιτίκων». 

Σχετικά με το μοναδικό θέμα συζήτησης της ημερήσιας διάταξης ο 

Πρόεδρος εκθέτει ότι: «με το αριθ. Πρωτ. 26104/07-07-2022 έγγραφο του 

οικείου Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης, Εμπορικών Δραστηριοτήτων, 

Αδειοδοτήσεων του Δήμου Αιγιαλείας αιτείται προς το Κοινοτικό Συμβούλιο 

Σελιανιτίκων, κατά λόγο αρμοδιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 83 

περίπτωση ιδ) του Ν. 3852/2010 (Α΄83), όπως ισχύει, να προβεί στη έκδοση 

απόφασης για παράταση μουσικής μέσα στο έτος 2022 για το κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας του κου Παπακωνσταντίνου Βασίλειου 

του Ιωάννου, που δραστηριοποιείται στην παραλία Σελιανιτίκων. Επίσης, στο ίδιο 

έγγραφο, αναφέρεται ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα δεν υπάρχουν παραβάσεις. 

Η άδεια παράτασης χορηγείται ανάλογα µε το είδος των μουσικών 

οργάνων και τη θέση του καταστήματος σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους 

χώρους, υπό την προϋπόθεση να μην προκαλείται αναστάτωση στους περιοίκους. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξετάζονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση τα 

χαρακτηριστικά της περιοχής, όπου βρίσκεται το κατάστημα όπως αν στεγάζεται 

σε πολυκατοικία ή γειτνιάζει µε κατοικίες ή ξενοδοχεία κλπ, το είδος του 

καταστήματος, υπαίθριο ή κλειστό, η προηγούμενη συμπεριφορά του αιτούντος 

και γενικά οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται µε την τήρηση της συγκεκριμένης 

προϋπόθεσης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. αριθ. 

7617/14-3-1996. 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης 

(Β΄15) το ωράριο για τη χρήση της μουσικής μπορεί να είναι μέχρι τις 22.00 τη 

χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα 

από αίτηση του ενδιαφερόμενου, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και 

τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα 

που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που 

λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν 

διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Συναφώς, στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου 
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ορίζεται ότι σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων 

πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη 

ατμόσφαιρα στο κατάστημα.  

Επισημαίνεται, πως έχει κριθεί από το ΣτΕ αρ. 9/1996 ότι συνιστά νόμιμο 

λόγο άρνησης χορήγησης της άδειας η διαπιστωθείσα επανειλημμένως κατά το 

παρελθόν χρήση μουσικών οργάνων χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων 

χορηγηθείσης αδείας και των διατάξεων του νόμου. Επίσης, εφόσον η χρήση 

μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της 

εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών Τεχνική Έκθεση 

μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου 

επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις 

υγειονομικές διατάξεις, όπως προβλέπεται και ισχύει στο άρθρο 7 παρ. 2 της 

Κ.Υ.Α οικ. 162278/17-05-2017 (Β΄1723). Ομοίως, η τεχνική έκθεση θα 

τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από τις κατοικίες, 

καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α-

ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 14 της Υγειονομικής Διάταξης υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οι. 

47829/21-06-2017 (Β΄2161), όπως ισχύει.   

Για το υπόψη θέμα, συντρέχει εφαρμογής και η αριθ. 687/25-11-2015 

απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αιγιαλείας περί της έγκρισης κανονιστικής πράξης που 

αφορά τη λειτουργία των Κ.Υ.Ε. εντός των ορίων του Δήμου Αιγιαλείας και 

ιδιαίτερα στο Κεφάλαιο Β΄ αυτής τα άρθρα 75 έως 99, πιο ειδικότερα τα άρθρα 

93 και 95 έως 99. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχουμε ως κριτήριο στην 

απόφασή μας τον σεβασμό των ωρών κοινής ησυχίας εντός των κατοικημένων 

περιοχών, αλλά και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας λαμβάνοντας 

υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής μας, όπως έχουν διαμορφωθεί τα 

τελευταία χρόνια, μετά την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το συμβούλιο της κοινότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις των άρθρων 81, 83, ιδιαίτερα την περ. ιδ) της παρ. 1, 83Α και 84 του 
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Ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύει, την αριθ. 687/25-11-2015 απόφαση Δ.Σ. 

Δήμου Αιγιαλείας (ΑΔΑ: 706ΠΩ6Χ-ΕΨΡ), την αριθ. 3/1996 Αστυνομική 

Διάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» (Β΄15), όπως ισχύει, την 

Κ.Υ.Α. οικ. 16228/17-05-2017 (Β΄1723), όπως ισχύει, την Υγειονομική Διάταξη 

αριθ. Υ1γ/Γ.Π.οικ. 47829/21-06-2017 (Β΄2161), τις διατάξεις του Ν. 4442/2016 

(Α΄230), όπως ισχύει,  τα διαλαμβανόμενα της Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 

7617/14-3-1996, καθώς και το αριθ. Πρωτ. 26104/07-07-2022 έγγραφο της 

οικείας Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Εσόδων, 

Περιουσίας, Ρύθμισης, Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων Δήμου 

Αιγιαλείας, μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση 

Ο μ ό φ ων α  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

τη διατύπωση θέσης για την επιχείρηση «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» 

του κου Παπακωνσταντίνου Βασίλειου του Ιωάννου, που δραστηριοποιείται επί 

της οδού Κυανής Ακτής Κοινότητας Σελιανιτίκων, ως προς την παράταση του 

ωραρίου χρήσης μουσικής έως την δεύτερη (02:00) πρωινή, εντός και εκτός του 

υπόψη καταστήματος, έως τις 31/10/2022, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της κείμενης νομοθεσίας και του ισχύοντος δημοτικού κανονισμού λειτουργίας 

των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 12/2022. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται 

ως έπεται:  

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

     Ακριβές Αντίγραφο 

                                              Σελιανίτικα, 10/08/2022 

                                        Ο βεβαιών Πρόεδρος Συμβουλίου  

                                          της Κοινότητας Σελιανιτίκων 

                                                   Γεώργιος Ρόζος 
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