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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ. 10/2018

συνεδριάσεως του Συμβουλίου Δ. Κ. Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης
αριθ. αποφάσεως 17/2018      

                                              

                                                                          Περίληψη  

« Εισήγηση για την χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων για το
κατάστημα της εταιρίας ΚΑΠΟΥΛΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε στην οδό Καραΐσκάκη αρ 14 στη Δημοτική
Κοινότητα Ταγαράδων ».       

 
                                                

 Στην αίθουσα συνεδριάσεων της  Δημ.  Kοιν.  Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης,  σήμερα 29
Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:20, συνήλθε το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Ταγαράδων
του Δήμου Θέρμης σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αρίθ. 43900/26ης-11-2018
έγγραφη  πρόσκληση  του  προέδρου,  που  επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  σε  κάθε  σύμβουλο  και
δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  Δημοτικής  Κοινότητας  σύμφωνα  με  τις
σχετικές διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 88 του  Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
παραπάνω θέμα. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) ΚΑΛΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                             
2) ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                           

       3)   ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                            ΚΑΝΕΙΣ
4) ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5) ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                

   

 O πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας  Ταγαράδων  και  εισηγούμενος  το  2ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
«εισήγηση  για  την  χορήγηση  παράτασης λειτουργίας  μουσικής  ή  μουσικών  οργάνων  για  το
κατάστημα της εταιρίας ΚΑΠΟΥΛΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε στην οδό Καραΐσκάκη αρ 14 στη Δημοτική
Κοινότητα Ταγαράδων» και αφού έλαβε υπόψη: 

1.   Τις  διατάξεις  του  άρθρου  άρθρο  83  του  Ν.3852/2010  περί  αρμοδιοτήτων  των     Δημοτικών
Κοινοτήτων με τις οποίες ορίζεται ότι για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων Υγειονομικού



ενδιαφέροντος,  απαιτείται  προέγκριση  ίδρυσης  η  οποία  εκδίδεται  ύστερα  από  απόφαση  της
Δημοτικής Κοινότητας.

2.  Την με αριθμ. πρωτ.: 22854/30-6-2015 εισήγηση του γραφείου αδειών καταστημάτων του Δήμου
Θέρμης σύμφωνα με την οποία διαβιβάστηκε αίτηση του «εισήγηση για την χορήγηση παράτασης
λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων για το κατάστημα της εταιρίας ΚΑΠΟΥΛΑΣ Α. & ΣΙΑ
Ο.Ε στην οδό Καραΐσκάκη αρ 14 στη Δημοτική Κοινότητα Ταγαράδων»

3.    Την υπ΄ αρίθ. 437/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης για τα καταστήματα που
βρίσκονται εντός ορίων των οικισμών χορηγείται παράταση ωραρίου λειτουργίας της μουσικής ή
μουσικών  οργάνων  έως  τη  01:00  π.μ.  για  όλες  τις  ημέρες  της  εβδομάδας  καθ΄  όλη  την
διάρκεια του χρόνου πρότεινε:

 Να χορηγηθεί στην  εταιρία ΚΑΠΟΥΛΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε (ΑΦΜ 998360352) άδεια παράτασης
ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος μέχρι τη 01:00 πμ για
όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, στην κλειστή αίθουσα του
καταστήματος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»  στην  οδό  Καραΐσκάκη  αρ  14,  στη  Δημοτική  Κοινότητα
Ταγαράδων υπό τις προϋποθέσεις ότι:

 Το στερεοφωνικό μηχάνημα ή μουσικά όργανα θα πρέπει να λειτουργούν σε χαμηλή ένταση  με
μέγιστη A-ηχοστάθμη κατά την λειτουργία τους, 80 Dβ , έτσι ώστε να μην ενοχλούνται οι ένοικοι
και οι περίοικοι από ηχορυπάνσεις.

 Οι παραβιάσεις  των συνθηκών λειτουργίας  (π.χ  μέγιστη  Α ηχοστάθμη μεγαλύτερη των 80dB,
άνοιγμα  πόρτας-παραθύρων,  τοποθέτηση  ηχείων  στον  υπαίθριο  χώρο)  αποτελούν  στοιχεία
ανακλήσεως της παρούσας.

 Η  χρήση  μουσικής  ή  μουσικών  οργάνων  καθώς  και  το  ωράριο  λειτουργίας  αυτών
πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  της  κείμενης  νομοθεσίας.  Σε
αντίθετη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι κυρώσεις που προβλέπονται από αυτήν και η παρούσα
άδεια μπορεί να αφαιρεθεί ή να ανακληθεί.

 Θα υπάρξει πιστή τήρηση της νομοθεσίας προς αποφυγή όχλησης των περιοίκων  και κάλεσε τα
μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Έπειτα ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου, την εισήγηση του αρμόδιου γραφείου και τις διατάξεις του αρ.83 του Ν.3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

χορηγεί  παράτασης λειτουργίας  μουσικής  ή  μουσικών  οργάνων  για  το  κατάστημα  της
εταιρίας  ΚΑΠΟΥΛΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε στην οδό Καραΐσκάκη αρ 14 στη Δημοτική  Κοινότητα
Ταγαράδων  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  υπάρξει  πιστή  τήρηση  της  νομοθεσίας  προς  αποφυγή
όχλησης των περιοίκων, σύμφωνα με τη παραπάνω εισήγηση του προέδρου. 

        Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται  η συνεδρίαση.



    Στο  συμβούλιο  παραβρέθηκε  και  ο  υπάλληλος  Μητακίδης  Ηρακλής για  την τήρηση των
πρακτικών.

   
                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ 
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