ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης /2018 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του Νομού Δράμας
Στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης στις 26-11-2018 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 16.30 μμ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ.πρωτ:
15/22-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 88 & 89 του Ν.3852/2010 η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε
νόμιμα.
Διαπιστώθηκε

απαρτία

δεδομένου

ότι

σε

σύνολο

πέντε

(5)

μελών

παραβρέθηκαν οι παρακάτω παρόντες:
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Κυρίου Κυριάκος
2)Κούσιογλου Θεοδοσία
3)Τσιρτσιμάλης Κωνσταντίνος
4)Χαϊτίδου Πηνελόπη
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Τζωρτζίου Ανέστης
ο οποίος δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα

Αριθ.Απόφ: 28/2018
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στην εταιρεία
«Θ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ-Χ.ΑΣΤΕΡΙΟΥ Ο.Ε» για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε το αριθ.10162/5-112018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με το οποίο έθεσε υπόψη:
1. Την αριθ.10162/5-11-2018 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του κ.Παπαμιχαήλ Θεοφάνη του
Γεωργίου εκπροσώπου της εταιρείας «Θ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ-Χ.ΑΣΤΕΡΙΟΥ Ο.Ε» σχετικά με τη
χορήγηση άδειας παράτασης

χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων έτους 2018 για το

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στην Προσοτσάνη
2. Την αριθ.1084751/2-11-2018 γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Με την αριθ.3/1996 Αστυνομική Διάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»
καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας της μουσικής με παράταση.

Ειδικότερα στο Άρθρο 1«Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας–Απαγορεύσεις» αναφέρονται
τα εξής:
1. Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής:
α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00 ως 17.30 και από 23.00 έως 07.00.
β. Κατά την χειμερινή περίοδο από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 07.30.
2. Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το χρονικό διάστημα από
την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου
έως την 31 Μαρτίου.
Στην παρ. 3 του άρθρου 3 της 3/1996 Αστ.Διάταξης ορίζεται ότι για τα κέντρα που
λειτουργούν σε κλειστό χώρο ορίζεται παράταση έως τις 3.00 ώρα και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι τις 2.00 ώρα, αν και εφόσον κριθεί ότι δεν διαταράσσεται η
ησυχία των περιοίκων.
Στο άρθρο 29 παρ.3 του Ν.4442/2016 ορίζεται ότι : Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου
προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παρ. 3 του άρθρου 3 της 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση
άλλων δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ άκουσε την παραπάνω εισήγηση και έλαβε υπόψη :


τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δ.Κ.Κ (N.3463/2006)



την αριθ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη



τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4442/2016



το άρθρο 83 του Ν.3852/2010

Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας στην εταιρεία «Θ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ-Χ.ΑΣΤΕΡΙΟΥ Ο.Ε» για παράταση
του ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που
διατηρεί στην Προσοτσάνη, έτους 2018, ως εξής:
«Για τη χειμερινή περίοδο (από 1-10 έως 31-3 εκάστου έτους) η μουσική θα λειτουργεί μέχρι την
02.00 πμ ενώ για τη θερινή περίοδο (1-4 έως 30-9 εκάστου έτους) μέχρι την 03.00 πμ»,
σύμφωνα με την αριθ.3/1996 Αστυνομική Διάταξη και με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται
η ηρεμία των περιοίκων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 28/2018
Γι΄ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

