
                                 

     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 8/13-6-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ.

Aρ. Απόφ.: 12/13-6-2016

 Περίληψη:  Λήψη απόφασης για αίτημα,  περί  αλλαγής του υφιστάμενου ωραρίου

χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων  στα  καταστήματα. 

Σήμερα, την 13 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου

του Δήμου Θέρμης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

Τριλόφου,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ.  19619/8-6-2016   πρόσκληση  της  Προέδρου  κας

Λιόλιου-Γεωργάκα Αικατερίνης, που δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου που επι-

δόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα  μέλη  του  Συμβουλίου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο 88  του

Ν.3852/10.    

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη

απαρτία αφού από τα πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου ήταν:

1.   Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη παρούσα
2.   Φυσέκης Γρηγόριος απών
3.   Σαμαράς Γεώργιος παρών
4.   Αγραφιώτης Γεώργιος παρών
5.   Αμπατζή Δέσποινα απούσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαμιχαήλ Χρυσούλα (σύμφωνα με

υπ’ αριθμ. 299/11-2-2015 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης). 

        Η πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης είπε τα παρακάτω:

Μετά  από  αίτηση  της  Ένωσης  Επαγγελματιών  Εμπόρων  Δήμου  Θέρμης,  για  αλλαγή  του

υφιστάμενου  ωραρίου  χρήσης  μουσικής  –  μουσικών  οργάνων   στα   καταστήματα,  το

αυτοτελές τμήμα οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου, μας διαβιβάζει την σχετική αίτηση καθώς

και  την  προηγούμενη  απόφαση του Δήμου μας,  σχετικά με  το   ωράριο   λειτουργίας  στα

καταστήματα.

Με την υπ΄ αριθμ 396/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης,  το

ωράριο μουσικής – μουσικών οργάνων ήταν έως τη 01:00.

Η ένωση Επαγγελματιών ζητά τη διεύρυνση του ωραρίου δηλαδή έως τις 02:00  σε κέντρα

που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο, και έως τις 03:00  σε κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό

χώρο, και βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές απομακρυσμένες από τον οικοδομικό ιστό και

με απόσταση από σχολικές μονάδες.

Το  συμβούλιο  μετά  το  πέρας  της  ενημέρωσης  του  Προέδρου  και  ύστερα  από  διαλογική

συζήτηση.                        

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί    αρνητικά στο αίτημα της Ένωσης Επαγγελματιών - Εμπόρων Δήμου Θέρμης,



σχετικά με τη διεύρυνση του ωραρίου των καταστημάτων για τη χρήση μουσικής – μουσικών

οργάνων, δηλαδή έως τις 02:00 σε κέντρα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο, και έως τις

03:00 σε κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και προτείνει την διατήρηση του ωραρίου

λειτουργίας μουσικής σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έως τη 01:00, καθ΄

όλη τη διάρκεια του χρόνου και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ώστε να μην διαταράσσεται

η ησυχία των περιοίκων καθώς η μουσική μεταφέρεται σε μεγάλη απόσταση. Ιδιαίτερα τους

θερινούς μήνες που λόγω ζέστης όλες οι κατοικίες έχουν ανοιχτά παράθυρα.

  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/13-6-2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

            Η Πρόεδρος       Τα μέλη   

            

Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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