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Γνωµοδότηση για την αλλαγή του 

υφιστάµενου ωραρίου χρήσης µουσικής. 

 

Στον Άγιο Αντώνιο, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήµερα, την 30η 

του µηνός Μαΐου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 9:00, το  Συµβούλιο της 

Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 

αρ.πρωτ:17484/24-5-2016 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε 

κάθε Τοπικό Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  88 παρ. 2 του Ν. 

3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και δηµοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Τοπικής Κοινότητας. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η  Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) µελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                                                                    

2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                                          ΚΑΝΕΙΣ 

3. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                            

 

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα ∆ηµοτική 

υπάλληλος  του ∆ήµου Θέρµης , Μακαντάση Ανδρονίκη. 

 

Η Πρόεδρος εισηγούµενη  το 1
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: « 

Καταθέτω υπόψη του συµβουλίου την αρ. πρωτ.: 515/16-5-2016 αίτηση της Ένωσης 

Επαγγελµατιών Εµπόρων ∆ήµου Θέµης µε την οποία αιτούνται να διαµορφωθεί το 

ωράριο µουσικής καταστηµάτων που διαθέτουν µουσικά όργανα και στερεοφωνικά 

µηχανήµατα για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι τις 03:00 π.µ. και σε 

ανοιχτό χώρο µέχρι τις 02:00 π.µ. όπως ορίζει η υπ.αρ.3/1996 Αστυνοµική 

∆ιάταξη(1023/2/37-ια/96) (Φ.Ε.Κ. 15/Β΄/12-1-1996). Ο ∆ήµος Θέρµης µε την 

αρ.396/2011 απόφαση ∆.Σ. όριζε την αναφερόµενη λειτουργία µέχρι τις 01:00 π.µ. για 

όλες της ηµέρες της εβδοµάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το Αυτοτελές Τµήµα 

Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης µε την από 18-5-2016 εισήγηση του ζητά να 

γνωµοδοτήσουµε σχετικά µε το θέµα».   

  

Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της  Προέδρου και έλαβε υπόψη του 

την αρ. πρωτ.: 515/16-5-2016 αίτηση της Ένωσης Επαγγελµατιών Εµπόρων ∆ήµου 

Θέµης και την από 18-5-2016 εισήγηση του  Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής 

Ανάπτυξης 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Γνωµοδοτεί θετικά για την αλλαγή του υφιστάµενου ωράριο µουσικής 

καταστηµάτων που διαθέτουν µουσικά όργανα και στερεοφωνικά µηχανήµατα για τα 

κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και σε ανοιχτό χώρο από τις 01:00 π.µ για όλες 

της ηµέρες της εβδοµάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους όπως όριζε η  αρ.396/2011 

απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Θέρµης ως εξής: α) µέχρι τις 03:00 π.µ. για τα κέντρα που 

λειτουργούν σε κλειστό χώρο και  β) µέχρι τις 02:00 π.µ. για τα κέντρα που λειτουργούν 

σε ανοιχτό χώρο όπως ορίζει η υπ.αρ.3/1996 Αστυνοµική ∆ιάταξη(1023/2/37-ια/96) 

(Φ.Ε.Κ. 15/Β΄/12-1-1996) για την Τ.Κ. Αγίου Αντωνίου. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 8/2016. 

 

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

 

    Η Πρόεδρος του Τ.Σ. 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


