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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/16-03-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 04/2020
Θέμα 1ο: Χορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων στο Κατάστημα
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής», της Αρχοντίδου Ευαγγελίας του
Γεωργίου στην Κοινότητα Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας
Σήμερα την 16η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, το Συμβούλιο της Κοινότητας
Ηράκλειας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με
αρ. 2713/11-03-2020 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 στο θέμα 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
7 μελών παρόντα ήταν 5 :
Παρόντες οι :

Απόντες οι:

Όνομα

Επώνυμο

Αξίωμα

1 Καλαϊτζή

Γιαννούλα

Πρόεδρος

Γκένιος Στέφανος

2 Καλαϊτζόγλου

Ζήσης

Μέλος

Χαλάτση Δήμητρα

3 Κουτσουμαράκη Αναστασία

Μέλος

4 Νταφές

Θεόδωρος

Μέλος

5 Παναγιώτου

Ιωάννης

Μέλος

Ονοματεπώνυμο

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Παπαδοπούλου
Αλεξάνδρα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου κατά την εισήγηση του πρώτου θέματος ανέφερε ότι σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση
της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 1023/2/37ια/1995 Αστυνομικής διάταξης υπ’ αρ.3 με
βάση την οποία μπορεί να παραταθεί το ωράριο λειτουργίας των μουσικών οργάνων ενός καταστήματος
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ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου 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 ανοιχτό χώρο μέχρι την 02.00’ ώρα, με την
προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αρ. 2035/24-02-2020
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. Την 3/1996Β/15 Αστυνομική διάταξη όπως τροποποιήθηκε με την 3α /98όμοια
4. Την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ2496 Τ.Β.)
5. Το άρθρο 29 του Ν.4442/7-12-2016
6. Το άρθρο 5 του Ν.4623/2019
7. Την υπ.αρ. 1030276/2019 γνωστοποίηση λειτουργίας
8. Την αριθ. πρωτ. 2035/2020 αίτηση της ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με την
οποία ζητά την παράταση του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής έως τις 3 πμ.
Εισηγούμαστε:
Την ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ στην ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, είδος καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ και έδρα εκμετάλλευσης ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ»
Συνεχίζοντας 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 κοινότητας Ηράκλειας, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έλαβε υπόψη
του την εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηράκλειας και τις σχετικές
διατάξεις
ομόφωνα

αποφασίζει

1. Εγκρίνει τη χρονική παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής», της Αρχοντίδου Ευαγγελίας του Γεωργίου
στην κοινότητα Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας, 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.
2. Τη διαβίβαση της Απόφασης στο Δ. Ηράκλειας για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2020.
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Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Υπογραφή 1

Υπογραφές 4
Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 16/03/2020
Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Ηράκλειας

Καλαϊτζή Γιαννούλα
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