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Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2018 τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της  ∆ηµοτικής

Κοινότητας Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης

Θέµα:  Περί χορήγηση παράτασης λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων για το κατάστηµα του

Π. Κ. στα αγροτεµάχια 1022-1024-1025,  στην εκτός σχεδίου περιοχή αγροκτήµατος Τριλόφου, στη ∆η-

µοτική Κοινότητα Τριλόφου.

Στον Τρίλοφο και στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, σήµερα την 03η Σεπτεµβρίου 2018 ηµέρα της εβδο-

µάδας ∆ευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας

Τριλόφου, µετά από την αριθµ. 29902/29-08-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Λιόλιου Αικατε-

ρίνης που επιδόθηκε στα µέλη του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10

(Φ.Ε.Κ. 87/ τεύχος  Α’/2010) περί “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη-

σης Πρόγραµµα Καλλικράτης”, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 µε-

λών βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.   Λιόλιου  Αικατερίνη

2.   Αµπατζή ∆έσποινα

3.   Σαµαράς Γεώργιος

4.   Αγραφιώτης Γεώργιος

5.   Φυσέκης Γρηγόριος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών

(σύµφωνα µε την  αριθµ. πρωτ : 2405/45243/12-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης). 

Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη και  εισηγούµενη το  1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συµ-

βουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου την από 27-08-2018 σχετική εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσί-

ας του ∆ήµου σχετικά µε την αρ. 29371/24-08-2018 αίτηση του κ. Π. Κ., µε την οποία ζητά την χορήγηση πα-

ράταση λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων για το κατάστηµά του “ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙ-



ΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ” έως τη 01:00π.µ., που βρίσκεται στα αγροτεµάχια 1022-1024-1025, στην

εκτός σχεδίου περιοχή αγροκτήµατος Τριλόφου, της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Τριλόφου, του ∆ήµου Θέρµης

Με την αριθµ. 437/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα καταστήµατα που βρίσκονται εντός των ορί-

ων  των  οικισµών  χορηγείται  παράταση  ωραρίου  λειτουργίας  της  µουσικής  ή  µουσικών  οργάνων  έως  τις

01.00π.µ. για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Αρµόδιο όργανο για να αποφασίσει για τη χορήγηση  παράτασης είναι το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότη-

τας Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης.

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη

του:

1. Την υπ’ αρ. 29371/24.482018 αίτηση του Π. Κ.

2. Την  αρ.πρ.1015477/08.8.2017 Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήµατος. 

3. Το άρθρο 73 και 83 του Ν.3852/10.

4. Την  Υγειονοµική  ∆ιάταξη  Α5/3010/85  (ΦΕΚ  Β  4)  «Μέτρα  προστασίας  της  ∆ηµόσιας  Υγείας  από

θορύβους µουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων».

5. Τις διατάξεις της αρ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης “Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας”

6. Το  N4442/7.12.2016  (Φ.Ε.Κ.230  Τεύχος  Α΄/7.12.2016)  «Νέο  πλαίσιο  για  την  άσκηση  οικονοµικής

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»". 

7. Την  αρ.  437/2016 Απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  σχετικά  µε  παράταση  ωραρίου  λειτουργίας  της

µουσικής στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος

8. Την  αρ.2324/2014  Απόφαση  ∆ηµάρχου  Θέρµης  (µεταβίβαση  αρµοδιοτήτων  στους  προέδρους  των

συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  χορήγηση  παράτασης  λειτουργίας  µουσικής  ή  µουσικών  οργάνων  έως  τη  01.00π.µ. για

όλες   τις   ηµέρες   της   εβδοµάδας   καθ’  όλη   τη   διάρκεια   του   χρόνου   για   το   κατάστηµα

“ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ”, του κ. Π. Κ. ,  που βρίσκεται στην εκτός

σχεδίου περιοχή αγροκτήµατος Τριλόφου, της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Τριλόφου, του ∆ήµου Θέρµης.

Η  παρούσα  απόφαση  µπορεί  να  προσβληθεί  από  οποιονδήποτε  έχει  έννοµο  συµφέρον  ενώπιον  του

Συντονιστή της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευσή

της ή  την ανάρτησή  της στο  διαδίκτυο  ή  από την  κοινοποίησή της ή αφότου  έλαβε  πλήρη γνώση αυτής

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018.

Σε  περίπτωση  υποβολής  αίτησης  θεραπείας  κατά  της  απόφασης  οι  προβλεπόµενες  για  την  άσκηση  της

ειδικής  διοικητικής  προσφυγής  ενώπιον  του  Συντονιστή  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  προθεσµίες

αναστέλλονται  από  την υποβολή της αίτησης θεραπείας και  µέχρι  την  έκδοση  απόφασης  επ'αυτής ή  την

παρέλευση  άπρακτης  της  σχετικής  προθεσµίας  τπου  άρθρου  24  του  Κώδικα  ∆ιοικητικής  ∆ιαδικασίας  ο

οποίος κυρώθηκε µε το Ν. 2690/1999.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 14/03-09-2018

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:



            Η Πρόεδρος                  Τα µέλη   

            

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


