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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 25ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  5-11-2019 

Αρ. Απόφασης: 72 
 
 

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 5.11.2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα  
19:30 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη µε αρ. 
πρωτ. 67/31-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Αλέξανδρου 
Νανόπουλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100  άάρρθθρραα  8888  &&  8899  περί σύγκλισης και 
λειτουργίας του συµβουλίου ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε τα 
άρθρα 89 & 90 του Ν.4555/2018.  
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (10) Συµβούλους : 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος 
2. Αγαπητάκης Αγαπητός 
3. Αγγελιδάκης Σπυρίδων  
4. Αθανασίου Ευαγγελία 
5. Βρεττάκος Αθηνόδωρος 
6. Κεχαγιά Ζωή 
7. Μακρής Χρήστος 
8. Μπουκουβάλα Σταµατίνα 
9. Μπουρδάκου Ρωξάνη 
10. Νταουντάκης Νικόλαος 
 
 
Απόντες: Γεωργούλης Ευάγγελος 
 
 

 
Ο Πρόεδρος: Νανόπουλος Αλέξανδρος 

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 
 
 
 
 

        

ΑΔΑ: 6Χ0ΑΩΞΥ-ΘΜΜ



                            

ΘΕΜΑ 1o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

            Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή µη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας 
µουσικής στο κατάστηµα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος:  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΖΗΛΑΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΤΑΡΑ 93-95 
EΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ. 
 
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα. 
 

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από 
τη λήψη του µε αρ. πρωτ.4044/10-10-19 έγγραφο της ∆/νσης Προσόδων & Εµπορίου - Τµήµα 
Έκδοσης Αδειών Κ.Υ.Ε. & Μουσικής, µε το οποίο διαβιβάζεται στην Β΄∆ηµοτική Κοινότητα 
αντίγραφο του σχετικού φακέλου. 

 
            Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος και ακολουθούν οι προτάσεις 
των κ.κ. Συµβούλων.     
 
            Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού συµβουλεύτηκε τις διατάξεις του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) αρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» 

όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188  (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018), την παρ. 
7 του άρθρου 5 του Ν. 4623/19, την Υγειονοµική διάταξη Α5/3010/85, το άρθρο 3 της 
Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/1996, το άρθρο 80 Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4442/2016, 
την 822/1999 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
           Αφού είδε το µε αρ. πρωτ. 4044/10-10-19 έγγραφο της ∆/νσης Προσόδων & Εµπορίου - 
Τµήµα Έκδοσης Αδειών Κ.Υ.Ε. & Μουσικής, µε όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, καθώς 
και την µε αριθµ.1008661/5-7-17 γνωστοποίηση µεταβολής του εν λόγω Κ.Υ.Ε. 
 
           Αφού  είδε  τα µε αριθµ. πρωτ. 1020/3052/11-α΄/25-10-18, 1020/3052/12-α΄/16-11-18, 
1020/3052/13-α΄/8-5-19, 1020/3052/15-α΄/15-5-19, 1020/3052/16-α΄/16-5-19, έγγραφα του Α.Τ. 
∆ηµοτικού Θεάτρου από τα οποία προκύπτει ότι µετά από ελέγχους που διενέργησαν τα 
αρµόδια αστυνοµικά όργανα διαπιστώθηκε για τον εν λόγω Κ.Υ.Ε « […] να έχει θέσει σε 
λειτουργία στερεοφωνικό µηχάνηµα συνδεδεµένο  µε ηχεία και ενισχυτή µε µουσική στη 
διαπασών, να διαταράσσει την κοινή ησυχία των περιοίκων, έχοντας τις πόρτες και τα 
παράθυρα του καταστήµατος ανοιχτά». 
 
         Αφού είδε επίσης, τα µε αριθµ. πρωτ.1020/3052/17-α/28-8-19,1020/3052/18-α΄/3-9-19, 
1020/3052/19-α΄/24-9-19 και 1020/3052/20-α΄/24-9-19 έγγραφα του Α.Τ. ∆ηµοτικού Θεάτρου. 
καθώς και το από 21-10-19 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆/νσης Προσόδων & Εµπορίου - Τµήµα 
Έκδοσης Αδειών Κ.Υ.Ε. & Μουσικής, µε το οποίο διαβιβάστηκε συµπληρωµατικά και το µε 
αριθµ. πρωτ. 1020/3052/21-α΄/9-10-19 έγγραφο του Α.Τ. ∆ηµοτικού Θεάτρου. 
 
           Αφού είδε την µε αριθµ. πρωτ. 65688/1467/25-10-19 Γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                        
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                                  Πειραιάς, 25.10.2019  
                                                                                         

ΠΡΟΣ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Β ’∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
ΘΕΜΑ: « Το από 22.10.2019 έγγραφο ερώτηµα του Προέδρου της Β’ Κοινότητας, σχετικά µε την 
χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο Κ.Υ.Ε. µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ 
ΖΗΛΑΚΟΣ»  

********************************************************    

ΑΔΑ: 6Χ0ΑΩΞΥ-ΘΜΜ



 
 
 
 

    Σε προγενέστερες γνωµοδοτήσεις µας έχουµε διατυπώσει την άποψή µας για το πότε είναι νόµιµη η 
χορήγηση άδειας παράτασης ΚΥΕ, ανεξαρτήτως αν οι γνωµοδοτήσεις αυτές αφορούν άλλα καταστήµατα 
( πρβλ  υπ’ αρ.  πρωτ. 8999/266/2017 γνωµοδότηση  κ.α.).  Σε κάθε περίπτωση λοιπόν εναπόκειται 
στην διακριτική ευχέρεια του Συµβουλίου σας εξετάζοντας τα έγγραφα και στοιχεία κατά περίπτωση 
(µηνύσεις, καταγγελίες κλπ) να λαµβάνει τη σχετική απόφαση.   
 
 Εν προκειµένω, απαντώντας στο ως άνω από 22.10.2019 ερώτηµα θέτουµε και πάλι υπόψη σας µε την 
παρούσα τα κάτωθι:  
 
  1.  Σύµφωνα µε το εδ. β της παρ. 3 της υπ’ αρ. 3/1996 Αστυνοµικής ∆ιάταξης (ΦΕΚ Β’ 15/1996) η άδεια 
παράτασης µουσικών οργάνων « ……. χορηγείται µέχρι την 22.00` ώρα τη χειµερινή περίοδο και την 
23.00` ώρα τη θερινή και µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, 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.» 

  2. Περαιτέρω, από τα υπ’ αρ. πρωτ. 1020/3052/11-α, 1020/3052/12-α, 1020/3052/13-α, 1020/3052/15-
α, 1020/3052/16-α, έγγραφα διαβιβαστικά των αντιστοίχων µηνύσεων του Αστ. Τµήµατος ∆ηµοτικού 
Θεάτρου προκύπτει ότι µετά από ελέγχους που διενήργησαν τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα 
διαπιστώθηκε  ότι ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό µηχάνηµα 

συνδεδεµένο µε ηχεία και ενισχυτή µε µουσική στη διαπασών, να διαταράσσει την κοινή ησυχία των 
περιοίκων, έχοντας τις πόρτες και τα παράθυρα του καταστήµατος ανοιχτά και µάλιστα σε τέσσερις από 

αυτούς τους ελέγχους να υπερβαίνει και  το ωράριο λειτουργίας της άδειας παράτασης µουσικής.   

 
   Ενόψει των ανωτέρω, στην εξεταζόµενη υπόθεση, από τον έλεγχο των σχετικών προαναφεροµένων 
εγγράφων του φακέλου που µας διαβιβάσατε, η υπηρεσία µας έχει τη γνώµη ότι δεν συντρέχει η ως άνω 
αρνητική προϋπόθεση που τίθεται από την υπ’ αρ. 3/1996 Αστυνοµική ∆ιάταξη για τη χορήγηση άδειας 
παράτασης µουσικής και ως εκ τούτου πράγµατι είναι νόµιµη και αιτιολογηµένη η άρνηση χορήγησης 
της, δεδοµένου ότι έχουν υποβληθεί εις βάρος του καταστήµατος µηνύσεις αστυνοµικών οργάνων για 
διατάραξη κοινής ησυχίας.   
  Τέλος, σας επισηµαίνουµε ότι εν προκειµένω, κατά την άποψή µας, όταν έχουν περιέλθει εις γνώση 
σας µηνύσεις αρµοδίων ελεγκτικών οργάνων που βεβαιώνουν διατάραξη της κοινής ησυχίας δεν 
απαιτείται να σας έχουν γνωστοποιηθεί και καταγγελίες περιοίκων περί ηχορύπανσης, ενώ δεν είναι 
δυνατόν να αξιολογηθεί από την υπηρεσία µας σαν στοιχείο η πιθανή θέση του καταστήµατος σε 
κατοικηµένη ή µη περιοχή.   
 
 

Η ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΛΑΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
          Στη συζήτηση του θέµατος παρευρέθησαν οι κ.κ.Γιαννελάκης Κωνσταντίνος και 
Γιαννελάκης Ιωάννης, φερόµενοι ως πληρεξούσιοι δικηγόροι του κ. ∆ήµου Ζηλάκου, οι οποίοι 
ενηµέρωσαν το Συµβούλιο ότι λόγω της αλλαγής του Ποινικού Κώδικα, έχουµε κατάργηση του 
πταίσµατος και του θεσµού του δηµοσίου κατήγορου και ως εκ τούτου όλες οι µηνύσεις του 
2018 και 2019 έχουν τεθεί στο αρχείο. Ενηµέρωσαν επίσης ότι έχουν υποβάλει αίτηµα στο 
Πταισµατοδικείο Πειραιά για να τους χορηγηθεί σχετική βεβαίωση, την οποία θα παραλάβουν 
την Παρασκευή 8-11-2019 και ζήτησαν από το Συµβούλιο να αναβάλει την λήψη απόφασης 
προκειµένου να την προσκοµίσουν. 
 
 

ΑΔΑ: 6Χ0ΑΩΞΥ-ΘΜΜ



 
 
          Το Συµβούλιο της Β΄∆ηµοτικής Κοινότητας κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από 
διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος κατά την οποία ο 
Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος εισηγήθηκε την αναβολή της λήψης απόφασης 
προκειµένου να προσκοµιστούν τα νέα στοιχεία και ο κ. Αθηνόδωρος Βρεττάκος επισήµανε 
πως η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου είναι η µόνη αρµόδια να τα αξιολογήσει και να διευκρινίσει 
αν οι αλλαγές στον Ποινικού Κώδικα επηρεάζουν τα ως τώρα δεδοµένα περί διαπιστωµένης 
διατάραξης της κοινής ησυχίας, µε µειοψηφία του κ. Νικόλαου Νταουντάκη, 
 
 

 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία  
 

      Την αναβολή της λήψης απόφασης για τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου 
λειτουργίας µουσικής προκειµένου να προσκοµιστούν νέα στοιχεία και να ζητηθεί εκ νέου 
γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας για το κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΖΗΛΑΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΤΑΡΑ 93-95 
EΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ. 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 72 
Πειραιάς 5 Νοεµβρίου  2019 

 
 
 

      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 6-11-2019 
 

                      Ο                              Η 
               Πρόεδρος                  Γραµµατέας        
 
   Αλέξανδρος  Νανόπουλος      Βασιλεία Γκιουλάκη 

 

ΑΔΑ: 6Χ0ΑΩΞΥ-ΘΜΜ
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