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        ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Ταχ. Δ/ν ση : Λιμάνι Χερσονήσου 

Τ..Κ.            :    700 14     

Τηλ.         : 28973 40019 

Αρμόδιος    : Παπουτσάκη Χρ. 

Fax           : 2897022764. 
 

  

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 01η 

συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου».  

     
          Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό 

Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, την 03η του μήνα Φεβουαρίου 2020, ημέρα  

Δευτέρα και ώρα 11η .00 π.μ. για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν την 

Κοινότητα Λιμένα Χερσονήσου.   

 

ΘΕΜΑΤΑ : 

 

1. «Έκφραση γνώμης για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος στην οδό Ευρώπης 

στον οικισμό Πισκοπιανό της Κοινότητας Χερσονήσου». 

 

2. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου 

λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΣΝΑΚ 

ΜΠΑΡ», με την επωνυμία «ANTIDOTE», ιδιοκτησίας του κ.ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗ 

ΜΙΧΑΗΛ, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ευρώπης και Σόλωνος στον 

οικισμό «Πισκοπιανό» της Δ.Κ.Λιμ.Χερσονήσου του Δήμου μας». 

 

3. «Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από παραγωγούς 

πωλητές». 

 

4. «Έκφραση γνώμης για την παραχώρηση χώρου στο Λιμένα Χερσονήσου (σχετικό 

έγγραφο η με αριθμ. Πρωτ. 653/15-01-2020 αίτηση Κ.Σ.Ε. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ). 

 

5. «Έκφραση γνώμης για παραχώρηση αίθουσας στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο του 

οικισμού Πισκοπιανού (οδός Ευρώπης 11α), για 5 έτη, στο σωματείο Ολλανδών 

Χερσονήσου». 

 

                            Προς  : 

1. Χαλκιαδάκης Γεώργιος  

2. Τσιχλή Αιτατερίνη 

3. SHOLTEN Σταυρουλάκη  

EVELINE DANIELLE 

4. Τσαγκαράκη Εμμανουήλ 

5. Τσαγκαράκη Ευαγγελία 

6. Κουβίδη Νικόλαο 

 
 



6. «Περί δημιουργίας πάρκινγκ στην πλατεία Καστρίου - πρόταση Αντιδημάρχου 

Χερσονήσου κ. Μπάτση Δημητρίου. 

 

7. «Περί ονοματοθεσίας οδών κλπ.  που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της 

Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου – πρόταση 

Αντιδημάρχου Χερσονήσου κ. Μπάτση Δημητρίου». 

 
                                                                                               Η Πρόεδρος  

          Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου 

 

                                                                                         Καρβουνάκη Μαρία 

                      
 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Πίνακας Ανακοινώσεων 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Φ.προσκλήσεων 
  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ιμάνι Χερσονήσου: 08/01/2020 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Προς 

Κοινότητα Λιμ.Χερσονήσου 

   

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

     Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών 

οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», με την επωνυμία «ANTIDOTE», ιδιοκτησίας του 

κ.ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ευρώπης και Σόλωνος στον οικισμό «Πισκοπιανό» 

της Δ.Κ.Λιμ.Χερσονήσου του Δήμου μας.  

 

              
 Στο άρθρο 29 του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», ορίζεται η απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήσης 

μουσικών οργάνων. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ανωτέρω νόμου, αναφέρεται ότι «η χρήση μουσικής πέραν 

του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1996 Αστυνομικής 

Διάταξης». Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται, δυνάμει των διατάξεων 

του άρθρου 29 παρ.3 του Ν.4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα (Εγκύκλιος 9 του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ΑΔΑ:ΩΒΩΥ465ΧΘ7-39Π), κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του 

αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 της απόφ.Αριθμ.οικ.16228 (τ.΄Β ΦΕΚ 

1723/18-05-2017) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης 

λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων», για τη χορήγηση 

της άδειας παράτασης ωραρίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο με μόνη την 

προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό. 



Με την αρ. 89/2013 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  καθορίστηκαν οι όροι 

λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου 

μας. Σύμφωνα με την παρ.1 του αρθρ.83 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4623/2019 (αρθρ.5 

παρ.7), η χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής, προβλέπεται στις αρμοδιότητες του 

Συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων. Το αρμόδιο Συμβούλιο, ελέγχει πέρα των δικαιολογητικών 

που ορίζονται στο άρθρο 30 της 89/2013 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (τα οποία πλέον 

έχουν μεταβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω), και τις πραγματικές συνθήκες του χώρου όπου λειτουργεί το 

κατάστημα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στους περίοικους. Για τη λήψη απόφασης για την παράταση του 

ωραρίου λειτουργίας μουσικής, λαμβάνεται υπόψη η εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των 

καταστημάτων-επιχειρήσεων και της δραστηριότητας αυτών, καθώς και τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής 

αλλά και την αρμονική συμβίωση των επιχειρηματιών και των κατοίκων της πόλης.  

Σε συνέχεια του από 06-03-2017 εγγράφου ερωτήματός μας, για διευκρινήσεις ως προς την εφαρμογή 

της ανωτέρω κανονιστικής μετά την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, η Νομική Υπηρεσία του 

Δήμου μας, με τη με αρ.πρωτ. ΝΥ 20/29-03-2017  γνωμοδότησή της (συν.1), μας απάντησε ότι: 

«…εξακολουθεί να ισχύει η με αρ. 89/2013 απόφαση Δ.Σ. …., εξακολουθεί δε να παράγει αποτελέσματα ως 

προς τις διατάξεις της οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο του ν.4442/2016. Συνεπώς, ως προς το ειδικότερο θέμα 

του ωραρίου χρήσης μουσικής η με αρ.89/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου 

εξακολουθεί να ισχύει και να υπερισχύει της αστυνομικής διάταξης 3/96, δεδομένου ότι η κανονιστική 

απόφαση δεν έχει καταργηθεί ή τροποποιηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.» 

 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω αναφέρουμε τα εξής: 

 Ο κ.ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, κατέθεσε τη με αρ.πρωτ. 24386/18-12-2019 αίτηση (συν.2), για τη 

χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας για τη χρήση μουσικής-μουσικών οργάνων εντός και εκτός 

του καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «ANTIDOTE», που βρίσκεται στη 

συμβολή των οδών Ευρώπης και Σόλωνος στον οικισμό «Πισκοπιανό» της Δ.Κ.Λιμ.Χερσονήσου του 

Δήμου μας, και λειτουργεί με την υπ’αρ.πρωτ.136/10292/29-05-2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

εκδοθείσας από το Δήμο μας (συν.3) και την υπ’αρ.1118399(ver.0)/01-07-2019 Γνωστοποίηση χρήσης 

μουσικής-μουσικών οργάνων (συν.4), προσκομίζοντας αντίγραφο της ανωτέρω Γνωστοποίησης, στην οποία 

δηλώνεται η πρόθεση χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος μέχρι 80db, εντός και 

εκτός του ανωτέρω καταστήματος. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του με αρ.απόφ.89/2013 Κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών 

οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας, προκειμένου να χορηγηθεί 

παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στον ενδιαφερόμενο, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

Δημοτικής Ενημερότητας περί μη οφειλής στο Δήμο μας (μη ύπαρξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών 

προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία). Σε αυτεπάγγελτο έλεγχο της Υπηρεσίας μας στις 08-01-2020, βρέθηκε ο 

ενδιαφερόμενος να είναι δημοτικά ενήμερος (συν.5). 

    

 Κατόπιν των ανωτέρω,  

   Εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής -

μουσικών οργάνων, όπως έχει καθοριστεί στο άρθρο 28 παρ. 3 της αρ. 89/2013 Κανονιστικής Απόφασης, εντός 

και εκτός του καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «ANTIDOTE», ιδιοκτησίας 

του κ.ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ευρώπης και Σόλωνος στον 

οικισμό «Πισκοπιανό» της Δ.Κ.Λιμ.Χερσονήσου του Δήμου μας και συγκεκριμένα ως εξής: 

➢ Εντός του καταστήματος: 

Α)Κατά  την  χε ιμερινή περίοδο  από  1ης Οκτωβρίου μέχρι 31ης Μαρτίου 

• Κυριακή έως Πέμπτη μέχρι την 24:00 κατ’ ανώτατο όριο και 

• Παρασκευή – Σάββατο -  παραμονές αργιών, τις επίσημες αργίες, τοπικές 

θρησκευτικές και εθνικές εορτές μέχρι τη 01:00 της επόμενης ημέρας κατ’ ανώτατο όριο  



Β) Κατά την  θερινή περίοδο από 1η Απριλίου  μέχρι  την  30η Σεπτεμβρίου μέχρι τη 01:30 της 

επόμενης ημέρας κατ’ ανώτατο όριο  

➢ Στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος: 

• Για χρήση μουσικής-μουσικών οργάνων στον υπαίθριο χώρο, ορίζεται τόσο για τη χειμερινή 

όσο και για τη θερινή περίοδο μέχρι την 23:00, με την προϋπόθεση ότι τηρείται ο σεβασμός 

της κοινής ησυχίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών και ειδικότερα των περιοίκων του 

συγκεκριμένου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ένταση μουσικής με 

μέγιστη Α-ηχοστάθμη ίση με  80dB. Ο ενδιαφερόμενος, οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί 

στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα 

ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα 

συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις και θα αποδεικνύει ότι έχουν ληφθεί 

όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80Db να μη δημιουργούνται 

προβλήματα στα σημεία προστασίας. 

 Σημειώνουμε ότι, μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων μετά τη 

χορήγηση παράτασης (ώρα 23:00) στον υπαίθριο χώρο, τόσο κατά την χειμερινή όσο και κατά την θερινή 

περίοδο η μουσική θα λειτουργεί μόνον εντός του καταστήματος με κλειστές πόρτες και παράθυρα για 

την προστασία και περιφρούρηση της κοινής ησυχία των περιοίκων, με μέγιστη Α-ηχοστάθμη ίση με  

80dB. 

 

Επιπλέον αναφέρουμε ότι, η απόφαση περί παράτασης ωραρίου μουσικής, ανακαλείται σύμφωνα με 

το άρθρ.31 παρ.6 του με αρ.89/2013 Κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων του Δήμου 

μας, στις κάτωθι περιπτώσεις: 

Α-Όταν τα αρμόδια προς τούτο όργανα εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους βεβαιώσουν δύο (02) 

παραβάσεις για υπέρβαση της επιτρεπόμενης μέγιστης ηχοστάθμης, ήτοι υπέρβαση των 80db, 

Β-Όταν τα αρμόδια όργανα βεβαιώσουν εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους τρεις (3) 

παραβάσεις για υπέρβαση χρονικών ορίων της παράτασης ωραρίου μουσικής, 

Γ-Σε περίπτωση που διαπιστωθεί και βεβαιωθεί παράβαση ότι το κατάστημα / επιχείρηση 

λειτουργούσε με ανοικτές πόρτες και παράθυρα. 

 

 

 

Η Συντάξασα 

 

 

 

 

 

Κοκκίνη Στυλιανή 

 

 

Η Αναπ. Προϊσταμένη του 

Τμήματος 

 

 

 

 

Ιατρούδη Βασιλεία 

Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

 

 

 

       Μπάτσης Δημήτριος 

 

 

 

 

 


