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ΠΡΟΣ:
Τα Μέλη του Σ/λίου
της Δημ. Κοιν. Aγ. Στεφάνου
Δήμου Διονύσου
ΚΟΙΝ/ΣΗ:
1. Δήμαρχο Διονύσου
2. Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας
& Εντεταλμένη Δ.Σ.
Αγ. Στεφάνου κα Ταουξή

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση Παράτασης Ωραρίου της Άδειας
Μουσικής για το Κ.Υ. Ε. του Κουλουψούζη Γεωργίου στη Δημ. Κοιν. Αγ.
Στεφάνου Δήμου Διονύσου »
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το 2ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 & 4 της Αστυνομικής Διάταξης 3/96 (ΦΕΚ 15/96
τ.Β΄), αναφέρεται ότι: «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 τη
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.
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».
Μετά τα παραπάνω αναφερόμενα και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 & 73
του Ν.3852/2010 παρακαλούμε τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
όπως αποφασίσουν για:
Α) Την παράταση του ωραρίου τoυ καταστήματος Υ.Ε. που έχει Άδεια
Μουσικής σύμφωνα με τον αριθμό Γνωστοποίησης 1008570
Β) Τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος για το οποίο θα δίνεται η
παράταση.
Προτείνουμε να ισχύουν τα ίδια μέτρα για όσα καταστήματα μας το ζητήσουν
στη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου και σε όλες τις Δημοτικές
Κοινότητες του Δήμου Διονύσου. Συγκεκριμένα η παράταση ωραρίου να δίνεται για
δύο έτη, με έναρξη την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κάθε ενδιαφερόμενου για
παράταση ωραρίου της Άδειας χρήσης μουσικής , εκτός των περιπτώσεων που ο
αιτών επιθυμεί για ένα έτος, οπότε η παράταση ωραρίου, θ’ ακολουθεί την άδειά του.
Θέτουμε υπόψη σας την υπ΄ αρ. Πρωτ. 33688/19-10-2017 αίτηση του κ.
Κουλουψούζη Γεωργίου του Παύλου νόμιμο εκπρόσωπο του καταστήματος Υ.Ε.
Καφετέρια –Μπαρ .
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ :
Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της παρ. 1α του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 και
του άρθρου 8 του Ν.3463/2006.
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
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