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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό  6/02-06-16 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης.

ΘΕΜΑ:  ∆ιαβίβαση αίτησης περί αλλαγής του υφιστάµενου ωραρίου  

              χρήσης µουσικής.  

              

Στο  Ν.  Ρύσιο,  σήµερα,   2  Ιουνίου  2016 και  ώρα  19.00  στο  Γραφείο  της
∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης συνήλθε σε συνεδρίαση
το  Συµβούλιο  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Ν.  Ρυσίου  του  ∆ήµου  Θέρµης,
ύστερα από την 18071/27-05-2016 πρόσκληση του προέδρου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας  Ν.  Ρυσίου,  που  επιδόθηκε  νόµιµα  µε  αποδεικτικό  στα  µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν. 3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  νόµιµη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  πέντε  (5)  µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΧΡΉΣΤΟΣ (πρόεδρος) 
      2.  ΧΡΟΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
      3.  ΜΠΥΡΟΥ ΑΚΡΙΒΗ
      4.  ΦΡΑΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
      5.  ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κακαβούλη Θεοδώρα.

Κηρύχτηκε από τον πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος κ. Θωµάρεϊς Χρήστος εισηγούµενος το 2ο θέµα  της ηµερήσιας
διάταξης «∆ιαβίβαση αίτησης περί αλλαγής του υφιστάµενου ωραρίου χρήσης
µουσικής» είπε  ότι  µε  την  υπ'  αριθµό  16469/17-05-2016  αίτηση  η  Ένωση
Επαγγελµατιών Εµπόρων ∆ήµου Θέρµης ζητά νέα διαµόρφωση του ωραρίου
µουσικής  των  καταστηµάτων  που  διαθέτουν  µουσικά  όργανα  και
στερεοφωνικά µηχανήµατα, σύµφωνα µε την αρ. 3/1996  Αστυνοµική ∆ιάταξη.
Είπε  ότι  ανάλογα  µε  το  είδος  των  µουσικών  οργάνων  και  τη  θέση  του
καταστήµατος σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους να προτείνουν
τη  λειτουργία  µέχρι  τις  02:00  στους  ανοικτούς  χώρους  και  µέχρι  τις  03:00
στους κλειστούς χώρους.

Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
να αποφασίσει σχετικά.



Το συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του

- την εισήγηση του Προέδρου
- την υπ΄ αριθµό  16469/17.5.2016 αίτηση της Ένωσης Επαγγελµατιών

Εµπόρων Θέρµης.
- Την αρ. 396/2011 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Θέρµης
- το άρθρο 83 και 84 του Ν. 3852/10 πρόγραµµα Καλλικράτης

Αποφασίζει 

Την  παράταση  του  ωραρίου  λειτουργίας  µουσικής  σε  όλα  τα  καταστήµατα
υγειονοµικού  ενδιαφέροντος  της  ∆.Κ.  Ν.  Ρυσίου  έως  02:00  π.µ.  για  τα
καταστήµατα που λειτουργούν σε ανοικτούς χώρους και έως τις 03:00 για τα
καταστήµατα που λειτουργούν σε κλειστού χώρους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 13/2016

Αφού αναγνώστηκε  το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
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