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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ηο Ξπακηικό ηηρ ςπ’ απιθ. απιθ. 3ηρ ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ 21ηρ Καπηίος 2018
Γημοηικήρ Θοινόηηηαρ Θεπαηζινίος

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ: 08/2018
ΘΔΚΑ: «ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΥΟΑΟΗΝ ΓΗΑ ΓΝ ΣΟΝΛΗΑ, ΠΡΔΟΑ ΑΞΝ ΞΝΒΝΙΖ ΓΛΥΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ
ΚΝΠΗΘΖΠ Ζ ΚΝΠΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ, (ΑΟΘΟΝ 29 ΞΑΟΑΓΟΑΦΝΗ 1 & 3 ΡΝ Λ. 4442/2016):
ΝΒΔΙΗΠΡΖΟΗΝ, ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΡΟΑΞΔΕΝΛΡΝΠ 20 ΘΑΗ ΠΡΝ ΝΛΝΚΑ ΡΝ κος ΒΑΠΗΙΔΗΝ
ΚΗΣΑΖΙ»
ηνλ Γήκν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, ζήκεξα 21 ηνπ κελόο Μαξηίνπ 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 18.30
κ.κ ζπλήιζε ζε δεκόζηα 3η ΡΑΘΡΗΘΖ ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Θεξαηζηλίνπ, ην πκβνύιην ηεο
Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Θεξαηζηλίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. πξση: 10670/15-03-2018, έγγξαθε πξόζθιεζε
ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Θνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν δέθα πέληε (15) κειώλ πξνζήιζαλ θαη
ήηαλ παξόληα ζηε ζπλεδξίαζε δέθα (10) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ:
1) Αιεμίνπ Αλαζηάζηνο 2) Βεληνύξε Γαξπθαιηά 3) Βξεηηάθνπ Θπξηαθή 4) Γξόζνπ Αλαζηαζία (Πξόεδξνο) 5)
Θηζζαθηαβνύξεο Διεπζέξηνο 6) Μαλνπζηάδε Βαζηιηθή 7) Μαξθνπιάθε Αλζίππε 8) Μαξσλίδνπ Παξαζθεπή 9)
Πνπξιηώηεο Γεώξγηνο θαη 10) Πξνδξόκνπ Άλλα.
ΑΞΝΛΡΔΠ:
1) Αξθαξάο Γεώξγηνο 2) Θαιακάθεο Παληειεήκσλ-Ησάλλεο 3) Θαξαγηαλλίδνπ Διηζάβεη 4) Θνύβαξεο
Παλαγηώηεο 5) Σδαλή Διέλε .
Παξεπξέζε επίζεο ν ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, Μάλνο Υξήζηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Σν ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ ΘΔΚΑ εηζεγήζεθε ε Πξόεδξνο ηνπ Θνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Γξόζνπ
Αλαζηαζία θαη δήηεζε ηελ έληαμή ηνπ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ηε ζπδήηεζή ηνπ σο επείγνλ. Σν ώκα
ΝΚΝΦΥΛΑ απνθάζηζε ηελ έληαμή ηνπ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ηε ζπδήηεζή ηνπ σο επείγνλ. ηελ ζπλέρεηα
κεηαμύ άιισλ, αλέθεξε ηα εμήο:
ύκθσλα κε ην κε αξηζ. 10559/14-03-2018, έγγξαθν ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο, ζαο ελεκεξώλσ όηη:
ύκθσλα κε ηνλ Λ. 4442/2016 άξζξν 29 παξ. 1 θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ΘΤΑ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν
36 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, απινπζηεύηεθε ε δηαδηθαζία ρξήζεο κνπζηθήο ή κνπζηθώλ νξγάλσλ ε νπνία ζα
ππνβάιιεηαη πιένλ ζην δήκν κε απιή γλσζηνπνίεζε.
Ζ άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο όκσο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 3 εμαθνινπζεί
λα ρνξεγείηαη από ηα θαηά λόκν αξκόδηα όξγαλα, θαηόπηλ ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ηελ πξνζθόκηζε
ηνπ απνδεηθηηθνύ ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο (γηα νζα ΘΤΔ έρνπλ ήδε ππνβάιιεη γλσζηνπνίεζε), ρσξίο λα
απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβόινπ.
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 168/2015 θαη 169/2015 απνθάζεηο Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο πνπ αθνξνύλ ηελ παξάηαζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο γηα κελ ηε
ρεηκεξηλή πεξίνδν κέρξη 02.00 (από 22.00) γηα δε ηε ζεξηλή πεξίνδν κέρξη 03.00 (από 23.00), ζαο
δηαβηβάδνπκε αίηεζε ηνπ πην θάησ ελδηαθεξόκελνπ κε ηελ νπνία δεηά παξάηαζε σξαξίνπ ηεο σπήζηρ
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μοςζικήρ ή μοςζικών οπγάνων γηα ΓΝ (2) ΣΟΝΛΗΑ, γλσξίδνληαο ζαο όηη δελ έρνπλ θαηαηεζεί εηο βάξνο
ηνπ θαηαγγειία ή παξάπνλν πεξηνίθσλ γηα δηαηάξαμε ή ινηπέο νριήζεηο.

Ννομαηεπώνςμο
ΒΑΠΗΙΔΗΝ
ΚΗΣΑΖΙ

ΓΛΥΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΣΟΖΠΖΠ
ΚΝΠΗΘΖΠ
1050172/93-2018

Α.Ξ.
ΑΗΡΖΠΖΠ
ΞΑΟΑΡΑΠΖΠ
ΥΟΑΟΗΝ
10032/123-2018

Δίδορ
Θαηαζηήμαηορ
ΝΒΔΙΗΠΡΖΟΗΝ

Γιεύθςνζη

γειον.
ειζήγηζη

ΡΟΑΞΔΕΝΛΡΝΠ
20

Σν Θνηλνηηθό πκβνύιην άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Πξνέδξνπ έιαβε ππόςε:
Σν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν.
1.Σνλ Ν. 4442/2016 άξζξν 29 παξ. 1 θαη άξζξν 36 παξ. 1
2. Σελ ππ. Αξηζ. 9/23128/15-5-2015 κε ΑΓΑ: ΧΝ9ΜΧΔ-Υ2 απόθαζε ηεο Θνηλόηεηαο Γξαπεηζώλαο.
3. Σελ ππ. Αξηζ. 34/25130/25-5-2015 κε ΑΓΑ: Φ0ΟΡΧΔ-Θ9Θ απόθαζε ηεο Πνηόηεηαο Εσήο θαη
4. Σελ ππ. Αξηζ. 168/25582/27-5-2015 κε ΑΓΑ: Χ81ΦΧΔ-ΕΓΞ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
5. Σελ ππ. Αξηζ. 169/25985/25-5-2015 κε ΑΓΑ: ΦΘΦΡΧΔ-20 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη δηεπθξηλήζεηο έζεζε ηελ αλσηέξσ πξόηαζε πξνο ςήθηζε.
Θαηόπηλ ηνύηνπ ην ώκα:

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ
(Μεηνςεθνύληνο ηεο θνηλνηηθήο ζπκβνύινπ θαο Μαλνπζηάδε Βαζηιηθήο ε νπνία ςήθηζε ΝΣΗ)

1)

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε σξαξίνπ γηα σπήζη μοςζικήρ ή μοςζικών οπγάνων, γηα ΓΝ (2) ΣΟΝΛΗΑ,
ύζηεξα από ηελ ππνβνιή γλσζηνπνίεζεο, ηνπ θάησζη θαηαζηήκαηνο:
Ηδηνθηήηεο ν θνο : ΒΑΠΗΙΔΗΝ ΚΗΣΑΖΙ.
Υξήζε: ΝΒΔΙΗΠΡΖΟΗΝ, ζε ηζόγεην ρώξν, επί ηεο νδνύ ΡΟΑΞΔΕΝΛΡΝΠ 20, ζην Θεξαηζίλη.

2)

Ζ παξάηαζε σξαξίνπ δίλεηαη: Γηα ηε κελ σειμεπινή πεπίοδο κέρξη 02.00 (από 22.00), γηα δε ηε
θεπινή πεπίοδο κέρξη 03.00 (από 23.00), κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ησλ
πεξηνίθσλ.

3)

Όζνλ αθνξά ηελ παξάηαζε σξαξίνπ ηεο άδεηαο κνπζηθήο ζηνπο εξωηεπικούρ σώποςρ, ζα δίλεηαη
κέρξη ηεο 24.00.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό (08).
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΘΔΡΑΣΗΝΗ 22-03-2018
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