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Από το πρακτικό της αριθµ. 10/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 28/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

∆ιαµόρφωση ωραρίου λειτουργίας µουσικής

Στη Θέρµη   και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 24η Μαΐου 2016 ηµέρα της εβδοµάδας

Τρίτη  και ώρα 13:30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

µετά από την αριθµ. 16873/19-05-2016  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε

σε  καθένα  Σύµβουλο,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  άρθρου  75  του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ.

87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης

Πρόγραµµα Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών

βρέθηκαν παρόντα  6 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος 1.Ιωσηφίδης Ιωάννης, αντιπρόεδρος

2. Καρκατζούνης Θεοφάνης 2. Ακριτίδου Μαρία

3.Σαµαράς Σωκράτης 3.Κουγιουµτζίδης  Σταύρος

4. Ζελιλίδης ∆αµιανός

5. Σαραφιανός  Χρήστος

6. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα

 

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

πρακτικών. 

O Πρόεδρος  εισηγούµενος  το  6ο
 
θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης  έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  την  από

18/05/2016 εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης µε την οποία διαβιβάζεται

η   αρ 16469/17.5.2016 αίτηση της Ένωσης Επαγγελµατιών Εµπόρων ∆ήµου Θέρµης µε την οποία ζητά τη

νέα  διαµόρφωση  του  ωραρίου  µουσικής  των  καταστηµάτων  που  διαθέτουν  µουσικά  όργανα  και

στερεοφωνικά µηχανήµατα, σύµφωνα µε την αρ. 3/1996 Αστυνοµική ∆ιάταξη.

 

Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ αριθµ. 3/1996 Αστυνοµική ∆ιάταξη (1023/2/37-ια/96) (Φ.Ε.Κ.

15/τεύχος Β'/12-01-1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων χορηγείται

µέχρι την 22.00 ώρα τη χειµερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και µπορεί να παραταθεί ύστερα από

αίτηση των ενδιαφεροµένων, ανάλογα  µε το είδος των µουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση

µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και

για  τα  κέντρα  που  λειτουργούν  σε  ανοικτό  χώρο  µέχρι  την  02.00  ώρα,  µε  την  προϋπόθεση  ότι  δεν

διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.   

Με 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)  οι  δηµοτικές  και  κοινοτικές  αρχές  ρυθµίζουν  θέµατα  της  αρµοδιότητάς  τους

εκδίδοντας  τοπικές  κανονιστικές   αποφάσεις,  στο  πλαίσιο  της  κείµενης  νοµοθεσίας  … προσδιορίζουν  τους

όρους και τις ώρες λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα που λειτουργούν στην πόλη, λαµβάνοντας υπόψη τις

χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.

Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαµβάνονται από τα δηµοτικά ή κοινοτικά συµβούλια µε την απόλυτη

πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους, το συντοµότερο δυνατό διάστηµα από την έναρξη της δηµοτικής ή

κοινοτικής περιόδου.

Την  έκδοση  των  τοπικών  κανονιστικών  αποφάσεων  των  ∆ήµων  εισηγείται  στο  δηµοτικό  συµβούλιο  η

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.



Εάν η κανονιστική  διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαµερίσµατος ή οικισµού,  η

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαµορφώνει την εισήγησή της, µετά από γνώµη του οικείου τοπικού συµβουλίου.

Για τη  διαµόρφωση  της εισήγησης,  η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαµβάνει  υπόψη  τις παρατηρήσεις και τις

προτάσεις των αρµόδιων κοινωνικών και επαγγελµατικών φορέων και οµάδων πολιτών της περιφέρειας του

∆ήµου, µε τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί για την

αντιµετώπιση των ανωτέρω ζητηµάτων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου :

1. Την αριθ. 396/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης µε την οποία εγκρίθηκε η παράταση του

ωραρίου λειτουργίας µουσικής σε όλα τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου Θέρµης έως

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

2.  το  από  252/18-02-2011 αίτηση  της Ένωσης Επαγγελµατιών  Εµπόρων  ∆ήµου  Θέρµης περί  παράτασης

ωραρίου λειτουργίας µουσικής στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου

3. την υπ αριθµ. 62/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία λήφθηκε αφού έλαβε υπόψη της

τις αποφάσεις-γνωµοδοτήσεις των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου µας, και µε την οποία

εισηγείται  θετικά  υπέρ  της  παράτασης  λειτουργίας  του  ωραρίου  µουσικής  σε  όλα  τα  καταστήµατα

υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου Θέρµης έως τις 01.00 τόσο για τη χειµερινή όσο και για τη θερινή

περίοδο µε την προϋπόθεση της τήρησης των ισχυουσών διατάξεων.

  Ύστερα από τα παραπάνω  ο Πρόεδρος πρότεινε  να αποσταλεί το σχετικό αίτηµα ώστε να γνωµοδοτήσουν

τα συµβούλια των ∆ηµοτικών  και Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς παρόλο που δεν αφορά  αποκλειστικά την

περιφέρεια ενός  τοπικού  διαµερίσµατος ή  οικισµού θεωρεί  ότι  ένα  τέτοιο  ζήτηµα  µε  το  οποίο  ρυθµίζεται

κανονιστικά για όλο το ∆ήµο θα πρέπει να ζητηθούν και οι απόψεις τοπικά.

Στη συνέχεια κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του

Προέδρου και της Υπηρεσίας  καθώς επίσης και τις διατάξεις  του  άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

                      

                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλλει τη συζήτηση του ανωτέρου θέµατος, προκειµένου να γνωµοδοτήσουν οι Τοπικές και ∆ηµοτικές

Κοινότητες του ∆ήµου.

                                             Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 28/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα

                                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ


