ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ.1η/11-1-2018
Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου
Αριθµός Απόφασης 1/2018
Περίληψη
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης ωραρίου της άδειας Μουσικής για το
Κ.Υ.Ε του ∆ηµητρίου Ουρανίτσα στη ∆ηµ.Κοιν.Κρυονερίου ∆ήµου ∆ιονύσι».
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 11η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2018,
ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 18:00 ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο
Κρυονερίου µε την υπ’ αριθ.πρωτ. 826/05-1-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 83,88 και 95
του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου
ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 3 δηλαδή:
Π α ρ ό ν τ ε ς:
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
3.-Κάουλα Βασιλική

Α π ό ν τ ε ς:
1.-Χιώτης Ηρακλής
2.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο επικεφαλής µείζονος µειοψηφίας κος Καλαφατέλης
Ιωάννης καθώς δηµότες και κάτοικοι του ∆ήµου µας.
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου Παναγοπούλου
Παναγιώτα.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εκφώνησε το 1ο θέµα και µοναδικό
θέµα ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:
Λαµβάνοντας υπόψη:
1) Την υπ΄αριθ.42814/22-12-2017 αίτηση του κου Ουρανίτσα ∆ηµήτριου
2) Την υπ άριθ. 1038525/19.12.2017 Γνωστοποίηση του κου Ουρανίτσα ∆ηµήτριου
3) Το άρθρο 3 παρ.3,4 & 5 της Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96 (ΦΕΚ 15/96 Τ.Β').
Επί του θέµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.3,4 & 5 της Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96 (ΦΕΚ 15/96 Τ.Β')
αναφέρεται ότι:...3)" H 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 τη θέση του κέντρου σε σχέση µε τους γύρω
κατοικηµένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03:00 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 παράβαση των όρων αυτής ή οριστικά σε
περίπτωση υποτροπής".
Για τη χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει σχετική αίτηση
στο ∆ήµο µε την προσκόµιση της γνωστοποίησης.

Με την υπ. αριθµ. 42814/22.12.2017 αίτηση ο κος Ουρανίτσας ∆ηµήτριος νόµιµος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αιτείται την παράταση του ωραρίου της Άδειας χρήσης Μουσικής
του Κ.Υ.Ε. µε την επωνυµία ∆ηµήτριος Ουρανίτσας & ΣΙΑ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο
"ΚΡΥΟΝΕΡΑΚΙ" , µέχρι την 01:00π.µ. Η επιχείρηση βρίσκεται επί της Λεωφ.Κρυονερίου 52,
στο Κρυονέρι και λειτουργεί βάσει της υπ. αριθµ.1038525/19.12.2017 γνωστοποίησης.
Προτείνω να δοθεί η παράταση του ωραρίου Άδειας Χρήσης Μουσικής µέχρι την
01:00π.µ. του καταστήµατος Υ.Ε. µε την επωνυµία ∆ηµήτριος Ουρανίτσας & ΣΙΑ Ε.Ε. και
διακριτικό τίτλο "ΚΡΥΟΝΕΡΑΚΙ" που βρίσκεται επί της Λεωφ.Κρυονερίου 52, στο Κρυονέρι..
Το λόγο πήρε η Σύµβουλος κα Κάουλα Βασιλική η οποία είπε: "Επειδή είναι πολύ κοντά
σε οικίες προκειµένου να µη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων, καταψηφίζω την εισήγηση".
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου, αφού έλαβε υπόψη :





Την εισήγηση
Την υπ΄αριθ.42814/22-12-2017 αίτηση του κου Ουρανίτσα ∆ηµήτριου
Την υπ άριθ. 1038525/19.12.2017 Γνωστοποίηση του κου Ουρανίτσα ∆ηµήτριου
Το άρθρο 3 παρ.3,4 & 5 της Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96 (ΦΕΚ 15/96 Τ.Β').

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 2 υπέρ και 1 κατά
Μειοψήφησε: Η Σύµβουλος της ∆.Κ.Κρυονερίου κα Κάουλα Βασιλική για τους λόγους που
ανέφερε στην τοποθέτησή της.
Εγκρίνει:
Την παράταση του ωραρίου της Άδειας Χρήσης Μουσικής του καταστήµατος Υ.Ε. µε την
επωνυµία ∆ηµήτριος Ουρανίτσας & ΣΙΑ Ε.Ε. και διακριτικό τίτλο "ΚΡΥΟΝΕΡΑΚΙ" που
βρίσκεται επί της Λεωφ.Κρυονερίου 52, στο Κρυονέρι, µέχρι την 01:00π.µ .

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 01/2018.
Αφού εξαντλήθηκε το θέµα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ηµήτριος Χριστόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
2.-Κάουλα Βασιλική

