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Από το πρακτικό της αριθµ. 09/2018
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 26/2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

	 Εισήγηση 	για 	την 	χορήγηση 	παράτασης	 λειτουργίας 	μουσικής 	ή 	μουσικών

οργάνων	για	το	κατάστημα	της	Σ.	Ν.	στην	Τοπική	Κοινότητα	Σουρωτής. 

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 20η Ιουνίου  2018  ηµέρα

της  εβδοµάδας  Τετάρτη  και  ώρα  13:30  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση   η  Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ.  21017 /14-06-2018   έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε

τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί

«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα

Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9

µελών βρέθηκαν παρόντα  7 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Γκιζάρης Στέργιος

2. Ζελιλίδης ∆αµιανός 2. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα

3. Κουγιουµτζίδης Σταύρος

4. Χρυσοχόου Παύλος

5. Σαραφιανός Χρήστος

6. Ιωσηφίδης Ιωάννης 

7.Σφονδύλας ∆ηµήτριος 

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Καλαφάτη Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη  και εισηγούµενος  το 2ο θέµα  της   ηµερήσιας διάταξης
έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  την  από 05-06-2018  σχετική  εισήγηση  της  αρµόδιας
Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε την αρ.  19737/5.6.2018  αίτηση της κ. Σ. Ν. , µε την
οποία ζητά  την χορήγηση  παράτασης λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων για το
κατάστηµά της,  στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής  του ∆ήµου Θέρµης, 

Με  την  αριθ.  437/2016  απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  για  τα  καταστήµατα  που
βρίσκονται  εντός των ορίων των οικισµών χορηγείται παράταση ωραρίου λειτουργίας
της µουσικής ή µουσικών οργάνων έως τις 01.00 π.µ. για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας
καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Αρµόδιο  όργανο  για  να  αποφασίσει  για  τη  χορήγηση της  παράτασης  είναι  η  Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 

1)Η υπ’ αρ. 19737/5.6.2018 αίτηση της Σ. Ν.



2)Η αρ.πρ.1012275/2017 Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήµατος. 
3) Το άρθρο 73 και 83 του Ν.3852/10.
4)Η  Υγειονοµική  ∆ιάταξη Α5/3010/85 (ΦΕΚ Β 4) «Μέτρα προστασίας  της  ∆ηµόσιας
Υγείας από θορύβους µουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων»..
5) Οι  διατάξεις της αρ.3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης «Μέτρα για την τήρηση της κοινής
ησυχίας».
6)O N4442/7.12.2016 (Φ.Ε.Κ.230 Τεύχος Α΄/7.12.2016) «Νέο πλαίσιο για την άσκηση
οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»". 
7)Η αρ. 437/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε παράταση ωραρίου
λειτουργίας της µουσικής στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
8) τις διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρο 73 παρ. 1Α «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής»
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση  παράτασης λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων έως τη 01:00

π.µ.  για  όλες  τις  ηµέρες  της  εβδοµάδας  καθ΄  όλη  την  διάρκεια  του  χρόνου  για  το

κατάστηµα της κ. Σ. Ν., στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής, του ∆ήµου Θέρµης.

 Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στο αρµόδιο Γραφείο του ∆ήµου Θέρµης για τις περαιτέρω
απαιτούµενες ενέργειες

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 26/2018

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                 Ακριβές απόσπασµα
                                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                               ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ


