Από το πρακτικό 5/01-06-2016 τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίας-Μίκρας, του ∆ήµου Θέρµης.
Αριθµ. Απόφ. 10/2016
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε το ωράριο λειτουργίας µουσικών οργάνων.
Στην Καρδία και στο Κοινοτικό κατάστηµα σήµερα, την 01-06-2016 ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 09.00 π.µ., συνήλθε το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίας,
ύστερα από την
17631/25-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωακείµ
Τρικαλιάρη, που δηµοσιεύτηκε στο Κοινοτικό Κατάστηµα και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό σε κάθε µέλος του Τ.Σ., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για
συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία επειδή σε σύνολο 5 µελών, βρέθηκαν παρόντα 3 µέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
2. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
2.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Φιργαδά Μαριάνθη, υπάλληλος του ∆ήµου
Θέρµης για την τήρηση των πρακτικών του Τοπικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την
υπ΄αριθµ.299/11-02-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου Θέρµης.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη την
έγγραφη εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, του
Δήμου Θέρμης, με την διαβιβάζεται το με αριθμό πρωτοκόλλου 16469/17-05-2016
έγγραφο αίτημα της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων του Δήμου Θέρμης, σχετικά
με την προσαρμογή του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, που διαθέτουν και κάνουν χρήση μουσικών οργάνων και ηχητικών
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως
αυτή περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη (1023/2/37-ια/96)
(ΦΕΚ 15/τεύχος Β!/12-01-1996). Συγκεκριμένα αιτούνται διαµόρφωση του ωραρίου
µουσικής καταστηµάτων που διαθέτουν µουσικά όργανα και στερεοφωνικά
µηχανήµατα, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03:00πµ
ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι την 02:00πµ ώρα.
Ο ∆ήµος Θέρµης µε την αρ.396/2011 απόφαση του ∆.Σ. όρισε την αναφερόµενη
λειτουργία µέχρι τις 01:00 π.µ. για όλες της ηµέρες της εβδοµάδας καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1Β.ν του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) οι
δημοτικές και κοινοτικές Αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους,
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας,
προσδιορίζοντας τους όρους και το ωράριο λειτουργίας μουσικής που λειτουργούν
στην πόλη, αφού λάβουν υπόψη τους τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές
συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση, κάλεσε το
συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο μετά το πέρας της ενημέρωσης και της εισήγησης του Προέδρου και
αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερθέντα, ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επειδή ο οικισμός της Καρδίας δεν περιλαμβάνει καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, που διαθέτουν και κάνουν χρήση μουσικών οργάνων και ηχητικών
εγκαταστάσεων και λειτουργούν εκτός σχεδίου, ή σε απομακρυσμένες περιοχές από
τον οικοδομικό ιστό του οικισμού, καθώς και σε επαρκή απόσταση από σχολικές
μονάδες και με γνώμονα τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, όπως αυτές
προαναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου της Δ.Κ. Καρδίας, γνωμοδοτεί:
1. Tην παράταση του ωραρίου λειτουργίας σε όλα τα υφιστάμενα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος του οικισμού της Καρδίας, που διαθέτουν και κάνουν
χρήση μουσικών οργάνων και ηχητικών εγκαταστάσεων σε κλειστό χώρο, κατά μεν
την θερινή περίοδο και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, έως την 01.00 πρωινή
και κατά την υπόλοιπη περίοδο του έτους, έως την 23.00 βραδινή.
2. Tην παράταση του ωραρίου λειτουργίας σε όλα τα υπόλοιπα υφιστάμενα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Θέρμης, που διαθέτουν και
κάνουν χρήση μουσικών οργάνων και ηχητικών εγκαταστάσεων και λειτουργούν με
τις προϋποθέσεις και την τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων, για τα μεν
λειτουργούντα σε κλειστό χώρο, μέχρι τις 03.00 π.μ. και για τα δε λειτουργούντα σε
ανοιχτό χώρο, μέχρι τις 02.00 π.μ., καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/01-06-2016.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως παρακάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
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