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Από το Πρακτικό της 05ης/20-07-2017 συνεδρίασης
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

του

Τοπικού

ΘΕΜA: Παράταση χρήσης μουσικής.
Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός
Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου
συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ.
21304/14-07-2017
έγγραφη
πρόσκληση
του
Προέδρου
της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων
της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,για
συζήτηση και γνωμοδότηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας
δ/ξης.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο
πέντε (5) μελών είναι παρόντες πέντε (5) από τους Συμβούλους της
Δημοτικής Κοινότητας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ποτίδης Χρήστος
Ουσταμπασίδης Σταύρος
Συμεωνίδης Παναγιώτης
Ιατρίδου Μαργαρίτα
Τεχλικίδης Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του
Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη.
O Πρόεδρος εισηγούμενος στο Τοπικό
Συμβούλιο το θέμα
της
ημερήσιας δ/ξης λέει τα εξής:

Με την υπ’αριθ’ πρωτ. οικ.172/26-06-2017 αίτησή του ο κος
Πολύμερος Γεώργιος ζήτησε παράταση χρήσης μουσικής στο
κατάστημά του «ΓΑΡΓΑΡΑ» που βρίσκεται στην οδό Στρ. Πετρίτη 1
της Δημοτικής Κοινότητάς μας.
Σύμφωνα με :
Α) Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική
της
Αυτοδιοίκησης
και
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης παρ.1 « Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ασκεί
τις
ακόλουθες
αρμοδιότητες
στα
όρια
της
δημοτικής
κοινότητας ...β) αποφασίζει για την χορήγηση της αδείας
λειτουργίας μουσικής».
Β) Με το άρθρο 3 παρ.3,4 & 5 της Αστυνομικής Διάταξης 3/96
(ΦΕΚ 15/96 Τ.Β΄), αναφέρει ότι :«...3. Η άδεια μουσικής
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 την 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.
4.Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών
οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να
δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.
5.Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται
προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφ΄όσον
διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε
περίπτωση υποτροπής.
Προτείνω, να
δοθεί η παράταση του ωραρίου της Άδειας
Χρήσης Μουσικής στο κατάστημά «ΓΑΡΓΑΡΑ» που βρίσκεται στην
οδό Στρ. Πετρίτη 1 της Δημοτικής Κοινότητάς μας, μέχρι τις
12:00 μ.μ. σε κλειστό χώρο και μόνο για τους θερινούς μήνες,
λόγω του ότι το εν λόγω κατάστημα βρίσκεται πλησίον
κατοικιών.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση
Κατόπιν των ανωτέρω τo Τοπικό Συμβούλιο,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

παράταση του ωραρίου της Άδειας Χρήσης
Μουσικής στο κατάστημά «ΓΑΡΓΑΡΑ» που βρίσκεται στην οδό Στρ.
Πετρίτη 1 της Δημοτικής Κοινότητάς μας, μέχρι τις 12:00 μ.μ.
σε κλειστό χώρο και μόνο για τους θερινούς μήνες, λόγω του
ότι το εν λόγω κατάστημα βρίσκεται πλησίον κατοικιών, με την
προϋπόθεση
να
τηρούνται
όλες
οι
σχετικές
αστυνομικές
διατάξεις.
Και

χορηγεί

την

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 10/2017
Το παρών πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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