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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  4ο πρακτικό  της  συνεδρίασης  της  20/6/2022  του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Βάρης  του  
Δήμου  Σύρου - Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ 5/2022

ΘΕΜΑ  :  Χορήγηση ή μη αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής (3 επιχειρήσεις Κουκουβές, 1
επιχείρηση Ζουλουφός)

        Στη Βάρη και στο  γραφείο της Κοινότητας  Βάρης  του  Δήμου Σύρου – Ερμούπολης  σήμερα την
20 του μηνός  Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα  της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνεδρίασε  το
συμβούλιο της Κοινότητας σε τακτική συνεδρίαση  δια ζώσης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας
υγείας , σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α'), η οποία κυρώθηκε με τον ν.
4682/2020  (ΦΕΚ  76/03.04.2020  τ.Α')  και  σύμφωνα  με  την  υπ'  αριθμ.  40/20930/31.03.2020
(ΑΔΑ6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.  και την  Δ1α/ΓΠ.οικ.:30819/31.5.2022 (ΦΕΚ 2676/Β/31-5-
2022)   ΚΥΑ  μετά  την   με   Α.Π  10899/14-6-2022 πρόσκληση  του Προέδρου  του  Συμβουλίου
Κοινότητας Βάρης σύμφωνα με τα άρθρα 88, 89  και 90 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, που  δόθηκε  σε  κάθε  σύμβουλο  χωριστά  και  αφού  υπέγραψαν
αποδεικτικό  παραλαβής. Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί
συνόλου  7  μελών  δήλωσαν παρόντα  6 μέλη  όπως  φαίνεται  παρακάτω:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Νικόλαος Βαρθαλίτης (Πρόεδρος)                                  Φραγκίσκος Σαργολόγος
2. Γεώργιος Φρέρης       Σοφία Μακρυωνίτου
3. Ιωσήφ Ρούσσος
4. Θεόδωρος Τσέκενης
5. Δήμητρα Κομνηνού

        Στην συνεδρίαση δήλωσε παρών και ο υπάλληλος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, Πέτρος
Ρούσσος, για την τήρηση των πρακτικών.

 Ο Πρόεδρος  ενημέρωσε  το  Σώμα  ότι  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Ανάπτυξης  και  Εξυπηρέτησης
Επιχειρηματία με το 10694/9.6.2022 και το 10780/10.6.2022 έγγραφά του μας έστειλε αντίστοιχα τρεις
αιτήσεις  της  SYROS VISION IKE (Κουκουβές  Γεώργιος)  και  μία  αίτηση  του  Ζουλουφού  Σταύρου
ιδιοκτητών καταστημάτων στη Βάρη Σύρου, που έχουν προβεί σε γνωστοποίηση χρήσης μουσικής



εντός κι εκτός καταστήματος, για και παρακαλεί για την λήψη απόφασης έγκρισης ή μη της παράτασης
ωραρίου. Προτείνω να αποφασίσουμε θετικά για την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής έως 03.00
πμ για το εντός καταστήματος τμήμα της κάθε επιχείρησης.
Το  Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του Ν.4555/2018 και
1. Την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου
2.Τη  γνώμη  των  Κοινοτικών  Συμβούλων,  όπως  αυτή  αναγράφεται  στο  ταυτάριθμο  πρακτικό  της
συνεδρίασης, 
3.Τη  γενόμενη ψηφοφορία κατά την οποία οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι  ψήφισαν θετικά στην πρόταση του
Προέδρου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
γνωμοδοτεί θετικά στην παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής έως 03.00 πμ για το εντός καταστήματος

τμήμα της κάθε επιχείρησης ως εξής:

α) SYROS VISION IKE (Κουκουβές Γεώργιος) για την επιχείρηση με επωνυμία NPLO στη Βάρη.

β) SYROS VISION IKE (Κουκουβές Γεώργιος) για την επιχείρηση με επωνυμία KIBOO στη Βάρη.

γ) SYROS VISION IKE (Κουκουβές Γεώργιος) για την επιχείρηση με επωνυμία ENLEFKO στη Βάρη.

δ) Ζουλουφός Σταύρος για την επιχείρηση LOCO VERANO στη Βάρη.

        Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

                                    Ο Πρόεδρος                                           Οι Σύμβουλοι
       

      Γεώργιος Φρέρης
      Ιωσήφ Ρούσσος

                              Νικόλαος Βαρθαλίτης                                    Θεόδωρος Τσέκενης
      Δήμητρα Κομνηνού
      

                                          
        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΒΑΡΗ,  22/6/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΑΡΗΣ

Νικόλαος Βαρθαλίτης


