ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 4/30-05-2016 τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου του ∆ήµου Θέρµης.
Αριθµ. Απόφ. 8/2016
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε το ωράριο λειτουργίας µουσικών

οργάνων
Στο Κάτω Σχολάρι και στο Κοινοτικό κατάστηµα
∆ευτέρα και ώρα 09.00 π.µ. συνήλθε

σήµερα, την 30-05-2016 ηµέρα

, το Συµβούλιο της Τοπικής κοινότητας

Κ.Σχολαρίου , ύστερα από την 17629/25-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζήση
Νικολάου 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 3 µελών, βρέθηκαν παρόντα 3 µέλη ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα. Φιργαδά Μαριάνθη, υπάλληλος του ∆ήµου
Θέρµης

για την τήρηση των πρακτικών του 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 2ο

θέµα της

ηµερήσιας

διάταξης έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα εξής: Έπειτα από σχετική αίτηση
της Ένωσης Επαγγελµατιών Εµπόρων ∆ήµου Θέρµης, για αλλαγή του υφιστάµενου
ωραρίου χρήσης µουσικής – µουσικών οργάνων στα καταστήµατα, το αυτοτελές
τµήµα οικονοµικής ανάπτυξης του ∆ήµου , µας διαβιβάζει την σχετική αίτηση καθώς
και την προηγούµενη απόφαση του ∆ήµου µας, σχετικά µε το ωράριο λειτουργίας
στα καταστήµατα.
Με την υπ΄αριθµ 396/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θέρµης,
το ωράριο µουσικής – µουσικών οργάνων ήταν έως τη µία (1) π.µ.

Η ένωση Επαγγελµατιών ζητά τη διεύρυνση του ωραρίου δηλαδή έως τις 2 π.µ. σε
κέντρα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο, και έως τις 3 π.µ. σε κέντρα που
λειτουργούν σε κλειστό χώρο, και βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές
αποµακρυσµένες από τον οικοδοµικό ιστό και µε απόσταση από σχολικές µονάδες.
Σηµειωτέον ότι στη κοινότητα Κ.Σχολαρίου δεν λειτουργούν ακόµη 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.
To συµβούλιο µετά το πέρας της ενηµέρωσης του προέδρου και ύστερα από
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Tην παράταση του ωραρίου λειτουργίας σε όλα τα καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος του ∆ήµου Θέρµης, που 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, 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 8/2016

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