
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ   
     
Από το Πρακτικό 3/12-07-2021  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου

Κορινθίων
                 Αριθμός Απόφασης  07/2021

ΘΕΜΑ 3o Η.Δ.:  Παράταση  ωραρίου  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  στο  κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΝΟΥ Ο.Ε.»   που λειτουργεί επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στα
Καλάμια, στην Κόρινθο.

Στην  Κόρινθο  και  στο  γραφείο  της  Κοινότητας  Κορίνθου όπου  παρευρίσκεται  η  Πρόεδρος  του
Κοινοτικού  Συμβουλίου   έλαβε  χώρα   δια  περιφοράς,  η  3η  τακτική  συνεδρίαση  του   Κοινοτικού
Συμβουλίου της Κοινότητας Κορίνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18619/07-07-2021 έγγραφη
πρόσκληση  της  Προέδρου  της  κας.  Μαργαρίτας  Αμπαδιωτάκη,  που  επιδόθηκε  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 89 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, ηλεκτρονικά μαζί με όλες
τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική
ημερομηνία  δήλωσης  των ψήφων και  τοποθετήσεων  των Κοινοτικών  συμβούλων,  την  12η Ιουλίου
2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  με ώρα έναρξης 08:00 και ώρα λήξης 09:00,  σύμφωνα με το
άρθρο 87 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 41332/02-7-2021(ΦΕΚ
2879/02.07.2021-τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου και ώρα
6:00»,  τις  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020  και  426/ΑΠ  77233/13-11-2020
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του
ΥΠΕΣ και της υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο έντεκα (11)
μελών συμμετείχαν τα  επτά (07) μέλη, δηλαδή:

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα 1. Λαζόπουλος Παναγιώτης
2.  Γκίλλας Θωμάς 2. Γιαννίκος Γεώργιος
3. Μακγλάρας Γεώργιος 

4. Ταμπούκος Ιωάννης 

5. Καλκανάς Ιωάννης

6. Καραχρήστος Αθανάσιος

7. Κατεμής Σπυρίδων

3. Καλλίρη Μαρία

4.  Ράλλη Αικατερίνη
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Η Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Κοινοτικών Συμβούλων  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με
κατ΄ ιδίαν  τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης.
 
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών ορ-
γάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΝΟΥ Ο.Ε.»   που λειτουργεί επί
της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Καλάμια, στην Κόρινθο», έχει αποσταλεί στα μέλη του Κοινοτικού
Συμβουλίου, η από 23-06-2021 εισήγηση της Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου και
Υπηρεσιών η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης
Δ/σης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης”  καθώς  και  των  άρθρων  80  και  285   του  Ν.  3463/2006   περί
«Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος».
Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, σύμφωνα με τις οποίες η  άδεια παράτασης
ωραρίου  χρήσης  μουσικής χορηγείται  από τα  κατά  Νόμο αρμόδια  όργανα,  κατόπιν  υποβολής  της
σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης (για όσα Κ.Υ.Ε.
έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου,
Την  υπ΄  αριθ.  1104446/20-06-2021  (ver .1)   γνωστοποίηση  του  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος με την επωνυμία: «ΝΟΥ Ο.Ε.».   
την  αριθ. 17019/23-06-2021  αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΛΟΥ του ανωτέρω
καταστήματος   με  την  οποία  ζητά  ΠΑΡΑΤΑΣΗ    ΩΡΑΡΙΟΥ  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  στο
κατάστημα «ΝΟΥ Ο.Ε.»   το οποίο λειτουργεί επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου  στα Καλάμια, στην
Κόρινθο,  για χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή έγχορδων μουσικών οργάνων
χωρίς ενισχυτή και ηχεία στο συγκεκριμένο κατάστημα.
Σύμφωνα με την αριθμ. 5/104/10.3.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων
έχει  εκδοθεί  κανονιστική  διάταξη  για  τον  καθορισμό  ωραρίου  λειτουργίας  μουσικών οργάνων  των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας μετά και την αριθμ. 3/21/3.2.2006 απόφαση
 –  εισήγηση  της  Δημαρχιακής  Επιτροπής  ,  η  οποία  παρατείνει  το  ωράριο  λειτουργίας  μουσικών
οργάνων όλων των κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας μέχρι την 03,00 πρωινή ώρα
για  τα  κατ/τα  που  λειτουργούν  σε  κλειστό  χώρο  και  μέχρι  την  02,00  πρωινή  για  τα  κατ/τα  που
λειτουργούν σε ανοικτό χώρο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων
(Αστυνομική Διάταξη υπ’ αριθμ. 3/ 12.1.1996  «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας).  
Σύμφωνα με τα παραπάνω
Εισηγούμεθα
τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων στο προαναφερόμενο κατάστημα ««ΝΟΥ Ο.Ε.»
που λειτουργεί επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου  στα Καλάμια, στην Κόρινθο, του Δήμου Κορινθίων
με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων» .-

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (επτά παρόντες) που εστάλησαν με
μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και  με  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  την  Πρόεδρο  του
Κοινοτικού Συμβουλίου, και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν
υπολογίζονται   στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν.
4555/2019),  ψήφισαν υπέρ επτά Κοινοτικοί  Σύμβουλοι:  1.  Μαργαρίτα  Αμπαδιωτάκη,  2.  Γεώργιος
Μαγκλάρας,  3.  Ιωάννης  Ταμπούκος,  4.  Αθανάσιος  Καραχρήστος,  5.  Θωμάς  Γκίλλας,  6.  Ιωάννης
Καλκανάς και 7. Σπυρίδων Κατεμής 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων
στην  δια  περιφοράς  τακτική  συνεδρίαση  του  Κοινοτικού  Συμβουλίου  και  αφού  έλαβε  υπόψη την
ανωτέρω  εισήγηση  και  όσα  στάλθηκαν  μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,   την  ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.:
41332/02-7-2021(ΦΕΚ  2879/02.07.2021-τεύχος  Β')  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης:  “Έκτακτα  μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 12 Ιουλίου και ώρα 6:00», τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/ΑΠ
77233/13-11-2020  και  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020     εγκυκλίους  του  Υπουργείου
Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τη χορήγηση παράτασης μουσικών οργάνων, για το κατάστημα με την επωνυμία: «ΝΟΥ Ο.Ε.»   που
λειτουργεί επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου  στα Καλάμια, στην Κόρινθο,  σύμφωνα με την εισήγηση
της υπηρεσίας  και  την υπ΄ αριθμ. 5/104/10-3-2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κορινθίων  κανονιστική  διάταξη  για  τον  καθορισμό  ωραρίου  λειτουργίας  μουσικών  οργάνων  των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η
ησυχία των περιοίκων
Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   03/07/2021.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 13-07-2021

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ
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