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Αριθ. Απόφασης: 21/2016
Θέμα 1ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής
στο κατάστημα Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος
«Επιχείρηση Αναψυχής»
του Σιδηρόπουλου Ηρακλή του Γεωργίου, στη Δημοτική Κοινότητα Ηράκλειας.

Σήμερα την 06η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Ηράκλειας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο της Προέδρου, ύστερα από την με αρ.
39/02-12-2016 πρόσκληση της Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο
5 μελών παρόντα ήταν 5 :
Παρόντες οι : Απόντες οι:
Όνομα
1 Ευαγγελία

Επώνυμο
Ναλμπάντη

2 Κωνσταντίνος
3 Καλαϊτζή

Ονοματεπώνυμο

Πρόεδρος

Δόστογλου

Γιαννούλα

Αξίωμα

Μέλος

Μέλος

4 Μουρλίδης Γεώργιος

Μέλος

5 Σταμπουλή Ευαγγελία

Μέλος

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Τουτουντζή Φωτεινή για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΔΥ/ΑΠΟΦ 1
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Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας, κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος ανέφερε
ότι από τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, όπως αυτές περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο, είναι και η
χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών
δραστηριοτήτων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς επίσης
και η χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αρ.18290/16-11-2016 εισήγηση του
τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
(ΦΕΚ 114/τ. Α/ 108.06.2006).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις της Υ.Δ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/1985 τεύχος Β') καθορίζονται τα Μέτρα Προστασίας
της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής.
4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/96 (ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β') όπου
κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται η λειτουργία κάθε μουσικού
οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες,
οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδεις εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς
χώρους και τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων,
μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους
κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.
5. Τις διατάξεις των παρ. 3 & 4 του άρθρου 3 Αστυνομικής Διάταξης 3/96 (ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β') όπου
«Η άδεια μουσικής 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. 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».
6. Την ΚΥΑ 1011/22/19-ιβ/94 (ΦΕΚ 724/26.09.1994 τεύχος Β') με την οποία καθορίζονται τα χρονικά
όρια λειτουργία των κέντρων διασκέδασης, μπαρ, λεσχών και καφετεριών.
7. Τις διατάξεις της Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’)
8. Την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013
9. Την αριθ. πρωτ. 18289/16-11-2016 αίτηση του ενδιαφερόμενου με την οποία ζητά την έκδοση
άδειας λειτουργίας μουσικής ενός έτους και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής έως
τις 3 πμ
10. Το αντίγραφο γραμματίου είσπραξης της ΠΑΣΚΕΔΙ για την δημόσια εκτέλεση μουσικής
Εισηγούμαστε:
Την έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικής στον ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ΗΡΑΚΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Είδος
καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ και έδρα εκμετάλλευσης ΗΡΑΚΛΕΙΑ».
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι όλα τα δικαιολογητικά που
κατατέθηκαν σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ελέγχθηκαν από το αρμόδιο τμήμα Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης και ζήτησε να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου,
έλαβε υπόψη του την υπ’ αρ. 18290/16-11-2016 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
του Δήμου Ηράκλειας, την αίτηση του Σιδηρόπουλου Ηρακλή του Γεωργίου και τις σχετικές διατάξεις
αποφασίζει ομόφωνα 1. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής»
του Σιδηρόπουλου Ηρακλή του Γεωργίου, στη Δημοτική Κοινότητα Ηράκλειας.
2. Εγκρίνει τη χρονική παράταση του ωραρίου λειτουργίας των μουσικών οργάνων στο παραπάνω
κατάστημα μέχρι τις 03.00 π.μ. υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων και με τη διατήρηση του δικαιώματος ανάκλησής της σε περίπτωση μη εφαρμογής και
καταστρατήγησης υγειονομικών, αστυνομικών διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων του
Δήμου.
3. Η παραπάνω άδεια θα ισχύει μέχρι 31-12-2016.
4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2016.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Υπογραφή 1

Υπογραφές 4
Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 06/12/2016
Η Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας

Ναλμπάντη Ευαγγελία
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