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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ. 05/2017

συνεδριάσεως του Συμβουλίου Δ. Κ. Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης
αριθ. απόφασης 07/2017                                                       

                                                                                                      Περίληψη  

      «Εισήγηση για τη χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων για το
κατάστημα  «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» στο υπ΄ αριθ. 441 αγροτεμάχιο αγροκτήματος
Ταγαράδων στη Δημοτική Κοινότητα Ταγαράδων της εταιρείας POLIS CONVENTION CENTER-
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.. ».
                                              

Στην αίθουσα συνεδριάσεων  της  Δημ.  Kοιν.  Ταγαράδων του  Δήμου Θέρμης,  σήμερα 30
Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, συνήλθε το Συμβούλιο της Δημ. Κοιν. Ταγαράδων του
Δήμου Θέρμης σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση,  ύστερα από την υπ΄  αρίθ 21749/27ης-06-2017
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
παρακάτω 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.   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ                                              
2.   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ                                                        

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

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

                                            
 O πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων και εισηγούμενος το 2ο της ημερήσιας διάταξης «Εισήγηση για
τη  χορήγηση  παράτασης  λειτουργίας  μουσικής  ή  μουσικών  οργάνων  για  το  κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» στο υπ΄ αριθ. 441 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Ταγαράδων
στη  Δημοτική  Κοινότητα  Ταγαράδων  της  εταιρείας  POLIS  CONVENTION  CENTER-
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.. ».
και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  83  του  Ν.3852/2010  περί  αρμοδιοτήτων  των  Δημοτικών
Κοινοτήτων με τις οποίες ορίζεται ότι το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αποφασίζει
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.
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2. Την με αριθμ. πρωτ.: Δ.Υ./33-07-2017 εισήγηση του γραφείου αδειών καταστημάτων του
Δήμου Θέρμης σύμφωνα με την οποία διαβιβάστηκε «Εισήγηση για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας μουσικών οργάνων του καταστήματος  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ στο
υπ΄ αριθ. 461 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Ταγαράδων  στη Δ.Κ. Ταγαράδων της εταιρείας
POLIS  CONVENTION  CENTER-  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ  &
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» 

3. Την 437/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης για τα καταστήματα που
βρίσκονται  εκτός ορίων των οικισμών χορηγείται γι΄ αυτά που λειτουργούν σε  κλειστό
χώρο μέχρι την 03:00 ώρα και γι΄ αυτά που λειτουργούν σε  ανοικτό χώρο μέχρι την
02:00 ώρα, για όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την
προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων, πρότεινε        

την έγκριση του ανωτέρω αιτήματος με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πιστή τήρηση  της
νομοθεσίας (αριθ. 3010/85/Β593/ΥΓ.Δ/ΞΗ) προς αποφυγή όχλησης των περιοίκων και κάλεσε
τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν 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

την  «χορήγηση παράτασης λειτουργίας  μουσικής ή μουσικών οργάνων για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» στο υπ΄ αριθ. 441 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Ταγαράδων
στη  Δημοτική  Κοινότητα  Ταγαράδων  της  εταιρείας  POLIS  CONVENTION  CENTER-
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.. »,
με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  υπάρξει  πιστή  τήρηση  της  νομοθεσίας  (αριθ.
3010/85/Β593/ΥΓ.Δ/ΞΗ) προς αποφυγή όχλησης των περιοίκων σύμφωνα με την παραπάνω
εισήγηση του προέδρου.

         
Επειδή εξαντλήθηκε τα θέμα της ημερήσιας διάταξης λύεται  η συνεδρίαση.    

    
  

    

                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

               

                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ 

2

ΑΔΑ: ΩΙ16ΩΡΣ-21Σ


	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
	
	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ



		2017-07-13T10:27:01+0300
	Athens




