
                                      

                                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό   6/7-6-2016 Τακτικής Συνεδρίασης Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου  ∆ήµου Θέρµης.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 13/2016 

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περί αλλαγής του υφιστάµενου ωραρίου χρήσης

µουσικής – µουσικών οργάνων  στα  καταστήµατα. 

Στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Πλαγιαρίου  σήµερα  την  7η Ιουνίου 2016

ηµέρα Τρίτη και ώρα 20.00 µµ,  συνήλθε το Τ.Σ  της ∆ηµοτικής Κοινότητας,

σε  συνεδρίαση  ύστερα  από  την  υπ  ΄αριθµ. 18804/2-6-2016 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου, Αργυρίου Μωραΐτη, που επιδόθηκε σε κάθε µέλος

και δηµοσιεύθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διαπίστωσε ότι από

τα πέντε (5) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:

Μωραΐτης Αργύριος   παρών
Γιαλαµά Σοφία   παρούσα
Κουλέτας Νικόλαος   παρών
Στάθης Τοπαλίδης Ζήσης   παρών 
Γουλάρας Ιωάννης   Παρών

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

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών του Συµβουλίου (σύµφωνα µε την υπ’

αριθµ. 134/19-1-2011 που τροποποιήθηκε µε την υπ άριθµ  299/11-2-2015

και στη συνέχεια µε την 2749/17-11-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης).

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου εισηγούµενος  το  1o  θέµα

της   ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συµβουλίου τα εξής: 

Έπειτα  από  σχετική  αίτηση  της  Ένωσης  Επαγγελµατιών  Εµπόρων  ∆ήµου

Θέρµης, για αλλαγή  του υφιστάµενου ωραρίου χρήσης µουσικής – µουσικών

οργάνων  στα  καταστήµατα,  το αυτοτελές τµήµα οικονοµικής ανάπτυξης του

∆ήµου  ,  µας  διαβιβάζει  την  σχετική  αίτηση  καθώς  και  την  προηγούµενη

απόφαση του ∆ήµου µας, σχετικά µε το  ωράριο  λειτουργίας στα καταστήµατα.



Με την υπ΄αριθµ 396/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου

Θέρµης, το ωράριο µουσικής – µουσικών οργάνων ήταν έως τη µία (1) π.µ.

Η ένωση Επαγγελµατιών ζητά τη διεύρυνση του ωραρίου δηλαδή έως τις 2 π.µ.

σε κέντρα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο, και έως τις 3 π.µ. 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

 Το ∆.Σ της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου λαµβάνοντας υπόψη:

α)   την  υπ΄αριθµ.  3/1996  Αστυνοµική  διάταξη (  1023/2/37-ια/96)  (  ΦΕΚ

15/τεύχος Β΄/12-1-1996),

β)    τις  διατάξεις  της  παρ.  1Β.ν  του  άρθρου  73  του  Ν.3852/2010   σε

συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ. ( Ν.3463/2006)   

γ)    την  υπ΄αριθµ.  16469/17-5-2016  αίτηση  της  Ένωσης  Επαγγελµατιών

Εµπόρων ∆ήµου Θέρµης, 

 δ)      την υπ΄αριθµ. 396/11 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου

Θέρµης,

Γνωµοδοτεί θετικά στο αίτηµα της Ένωσης Επαγγελµατιών - Εµπόρων ∆ήµου

Θέρµης, σχετικά µε τη διεύρυνση του ωραρίου των καταστηµάτων για τη χρήση

µουσικής  –  µουσικών  οργάνων,  δηλαδή  έως  τις  2  π.µ.  σε  κέντρα  που

λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο, και έως τις 3 π.µ. σε κέντρα που λειτουργούν σε

κλειστό χώρο µε την προϋπόθεση ότι, τα καταστήµατα θα βρίσκονται σε εκτός

σχεδίου περιοχές, αποµακρυσµένες από τον οικοδοµικό ιστό, και µε απόσταση

από σχολικές µονάδες, και  δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 

                     Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 13/2016

Αφού  συντάχθηκε  και   αναγνώστηκε   το  παρόν  πρακτικό  υπογράφεται  ως

κάτωθι:

Ο Πρόεδρος                                                              Τα µέλη

Μωραϊτης Αργύριος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ


