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ΑΔΑ: ΩΣ5ΗΩΞΜ-ΘΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Αριθμός Απόφασης : 29
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11/2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ:
“Άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων για κατάστημα στον Πολύγυρο”
Στον Πολύγυρο σήμερα, την έκτη (6η) Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα
13:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου

Πολυγύρου,

συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου
Πολυγύρου, ύστερα από την 9213/01-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κατσιακιώρης Νικήτας
2. Ρόκου Άννα
3. Σαμαράς Νικόλαος
4. Ασημινάρης Χρήστος
5. Βορδός Χρυσοβαλάντης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο.
Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου
Πολυγύρου, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης , ανέφερε τα εξής

ΑΔΑ: ΩΣ5ΗΩΞΜ-ΘΚΕ
Έχοντας υπόψη:
1.

Την

υπ’

αριθμ.

71/03-04-2000

άδεια

λειτουργίας

καταστήματος

«ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ» που εκδόθηκε από το Δήμο Πολυγύρου.
2. Την υπ’

αριθμ. 375/01-12-2000 άδεια λειτουργίας Μουσικών Οργάνων

καταστήματος «ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ» που εκδόθηκε από το Δήμο Πολυγύρου.
3. Το άρθρο 3 ( παρ. 3,4 και 5) της Αστυνομικής Διάταξης 3/96 (ΦΕΚ 15/96 τ. Β΄)
4. Την υπ’ αριθμ. 29δ/9185/30-06-2016 αίτηση του κ. Γιαγτζόγλου Σοφοκλή του
Νικολάου και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
5. Την από 30-06-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου
6. Τις υπ’ αριθμ 582/19-08-2013 και 588/18-07-2014 άδειες παράτασης λειτουργίας
Μουσικών Οργάνων που εκδόθηκαν από το Δήμο Πολυγύρου.
Το

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου είναι αρμόδιο για την

προέγκριση χορήγησης της άδειας παράτασης λειτουργίας Μουσικών Οργάνων. Η
παράταση ζητείται μέχρι τη 01:00 πμ.
Η άδεια λειτουργίας Μουσικών Οργάνων 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 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων. Η ένταση των οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να
δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα. Η παράταση μπορεί να χορηγηθεί
μετά από εξέταση των πραγματικών δεδομένων της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί
το κατάστημα του αιτούντος (πχ. αν αυτό λειτουργεί εντός αμιγούς οικιστικής ή μη
περιοχής, πυκνοκατοικημένης ή μη, απομονωμένο ή μη κλπ), το είδος και τη μορφή
λειτουργίας του καταστήματος (κέντρο διασκέδασης, στεγασμένο ή ανοιχτό, με η χωρίς
ηχεία κλπ).
Σε κάθε περίπτωση που χορηγείται παράταση του ωραρίου και ο επιχειρηματίας του
εν λόγω καταστήματος / επιχείρησης δεν συμμορφώνεται στους όρους της άδειας αυτής και
οχλεί συστηματικά και κατά εξακολούθηση τους περιοίκους κατά τρόπο που να
διαταράσσει την κοινή ησυχία, γεγονός που θα αποδεικνύεται είτε δια των βεβαιωμένων
υπό των αρμόδιων αρχών παραβάσεων είτε δια των έγγραφων διαμαρτυριών περιοίκων
υποβαλλόμενων στο Δήμο, η αρχή που εξέδωσε την παράταση, δύναται να την ανακαλέσει
αυτοδίκαια με νέα της απόφαση.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προέδρου, έλαβε υπόψη του το άρθρο 3 ( παρ. 3,4 και 5) της Αστυνομικής Διάταξης
3/96 (ΦΕΚ 15/96 τ. Β΄), την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου και
μετά από διαλογική συζήτηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
την προέγκριση χορήγησης άδειας παράτασης της λειτουργίας Μουσικών Οργάνων
μέχρι τη 01:00 πμ, του καταστήματος

«ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ» του κ. Γιαγτζόγλου

Σοφοκλή του Νικολάου, που λειτουργεί στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, στον Πολύγυρο
με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Την τήρηση των όρων της υπ’ αριθ. 375/01-12-2000 άδειας λειτουργίας
Μουσικών Οργάνων από το Δήμο Πολυγύρου.
Τη μη διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με
τους όρους της άδειας αυτής και συστηματικής και κατά εξακολούθηση όχλησης των
περιοίκων κατά τρόπο που να διαταράσσει την κοινή ησυχία, γεγονός που θα αποδεικνύεται
είτε δια των βεβαιωμένων υπό των αρμόδιων αρχών παραβάσεων είτε δια των έγγραφων
διαμαρτυριών περιοίκων υποβαλλόμενων στο Δήμο, η παρούσα άδεια παράτασης δύναται
να ανακληθεί αυτοδίκαια με νέα απόφαση.
Μειοψήφησε το μέλος του Συμβουλίου Ασημινάρης Χρήστος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2016
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πολύγυρος 06 Ιουλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

