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Παράταση  λειτουργίας  μουσικής  ή
μουσικών οργάνων

Στον Άγιο Αντώνιο, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 27η
του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00, το  Συμβούλιο της
Κοινότητας Αγίου Αντωνίου σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:48960/21-
11-2019 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του ,  η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό
Σύμβουλο,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  89  του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α 133/19-7-
2018) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η  Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                       5. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
3. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                        
Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική

υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  αναφέρθηκε στο

άρθρο  83  παρ  ιδ  του  Ν.3852/10  όπως  προστέθηκε  με  την  παρ.7  του  άρθρου  5  του
Ν.4623/19 όπου ως αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει για την χορήγηση της παράτασης
λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων σε καταστήματα που βρίσκονται εντός ορίων
των  οικισμών  της  κοινότητας  είναι  το  Συμβούλιο  της  Κοινότητας  Αγίου  Αντωνίου.
Κατόπιν έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης, για την χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής ή μουσικών
οργάνων για το κατάστημα της  ΣΑΡΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑΣ  «ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ» που βρίσκεται
στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου, καθώς και την αρ.πρωτ.: 47530/13-11-2019 αίτηση της
ενδιαφερόμενης, και πρότεινε την χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής ή μουσικών
οργάνων , έως τις 01:00 π.μ. για όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθ ΄όλη την διάρκεια του
χρόνου,   σύμφωνα  με  την  αρ.437/2016  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου
Θέρμης.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την
εισήγηση  της   Προέδρου,έλαβε  υπόψη  του  την  εισήγηση  του  Αυτοτελούς  Τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, για την χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής ή
μουσικών οργάνων για το κατάστημα της ΣΑΡΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑΣ  «ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ», και
την αρ.πρωτ.: 47530/13-11-2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης  και ύστερα από διαλογική
συζήτηση. 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων για το κατάστημα

της  ΣΑΡΙΔΟΥ  ΙΟΥΛΙΑΣ  «ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ»  που  βρίσκεται  στην  κοινότητα  Αγίου

Αντωνίου έως τις 01:00 π.μ. για όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθ ΄όλη την διάρκεια του

χρόνου,σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 5 του Ν.4623/19 και την αρ.437/2016 απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2019.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                                   Η Πρόεδρος του Τ.Σ.

  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ


