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Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 2ης/2011
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 5ο: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και παράτασης 
ωραρίου του καταστήματος καφετερία – μπαρ  με διακριτικό τίτλο 

«YACHT CAFE» του Δημαράκη Δημητρίου του Ανδρέα στη 
Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας.» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:6/2011
Στην Ερμιόνη σήμερα την  19η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
18.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 336/14.01.2011 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.  
Ιωάννη Κρητσωτάκη, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Κοινοτικό 
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 
υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο δεκατριών (5) Συμβούλων ήταν 
παρόντες και οι πέντε (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

1. Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης 
2. Αντιπρόεδρος: Αραπάκης Ιωάννης
3. Σύμβουλος: Δρουγκάνης Μιχαήλ
4. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος
5. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

Ουδείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη 
Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή. 
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
«1) Θέτω υπόψη στο Τοπικό Συμβούλιο Ερμίονης  την με αριθ. Πρωτ. 
6495/13-12-2010 αίτηση του Δημαράκη Δημητρίου του Ανδρέα με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, με την οποία ζητάει να του  χορηγηθεί άδεια 



λειτουργίας μουσικής καθώς και άδεια παράτασης του ωραρίου 
λειτουργίας μουσικής έως την 1:00 π.μ. (πρωινή) ώρα στον κλειστό 
ηχομονωμένο χώρο του καταστήματος του και χωρίς την όχληση των 
περιοίκων για το κατάστημα καφετερία – μπαρ  με διακριτικό τίτλο 
«YACHT CAFE» του Δημαράκη Δημητρίου του στη Δημοτική 
Κοινότητα Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας.» 
2) Σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ. 4 του Κ.Δ.Κ. ( Ν. 3463/2006 ), η άδεια 
λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα χορηγείται από την Δημαρχιακή 
Επιτροπή και με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 3852/2010 άρθρο 83, 
παρ.1 η χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικής  έγκειται στις 
αρμοδιότητες του Τοπικού Συμβουλίου.
3)Θέτω υπόψη σας την Απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 
υπ΄αριθμ. 1023/2/37-ια της 8/12.1.1996 (ΦΕΚ 15,τ.Β’) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 3, «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΗΣΥΧΙΑΣ». Με βάση αυτήν καθορίζονται οι ώρες κοινής ησυχίας οι 
εξής:
Α) Κατά την θερινή Περίοδο από 15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως 
07.00
Β)Κατά την χειμερινή Περίοδο από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 
07.30.
(Ως θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από  1η Απριλίου έως 
30 Σεπτεμβρίου  και ως  χειμερινή περίοδος ορίζεται το χρονικό 
διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.)
4)Θέτω υπόψη  την Α.Δ. 3/96(1023/2/37-ια/96) (ΦΕΚ 15-Β΄) και την 
τροποποίηση της 3 (Β΄ -15/12-1-1996) Αστυνομικής Διάταξης από την 
υπ’ αριθμ. 1010/12/4-γ/01 (ΦΕΚ 180 Β΄) , άρθρο 3  παρ. 3 περί 
παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.

Το Τοπικό Συμβούλιο Ερμίονης εφόσον ο φάκελος πληροί τις 
προϋποθέσεις του νόμου και έπειτα από την υπ’αριθ.  575  /21.01.2011    

βεβαίωση  της αρμόδιας υπαλλήλου
καλείται  να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, 

του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 και 100 του Ν.3463/2006, ύστερα από 
σχετική συζήτηση των μελών του:

Αποφασίζει Ομόφωνα:

Α)Χορηγεί την άδεια λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα καφετερία 
– μπαρ  με διακριτικό τίτλο «YACHT CAFE» του Δημαράκη 



Δημητρίου του στη Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης του Δήμου 
Ερμιονίδας.» 
Β)Εγκρίνει την  παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής για το 
ανωτέρω κατάστημα  έως την 1:00 π.μ. (πρωινή),  με την προϋπόθεση ότι 
δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
   

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 6/2011

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται όπως 
παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αραπάκης 
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Μιχάλης Δρουγκάνης, Χρήστος 
Δάγκλης, Παναγιώτης Μέξης, 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


