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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ
Αριθ.Αποφ. 30/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 4/2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ : Αίτηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος
ALLOU
Στην Ορμύλια σήμερα στις 3 Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ στο Γραφείο
της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την

6814/30-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το
άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο

πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

όλα τα μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σαραφίδης Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
0

Τσιπέλης Δημήτριος
Γεωργούδης Γεώργιος
Τσινάς Ιωακείμ
Γουργούρης Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και η κα Ιωαννίδου Ευλαμπία, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου κ.
Σαραφίδης Αναστάσιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της
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ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι η κ. επιχείρηση Β. ΜΠΟΥΪΝΤΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, υπέβαλε αίτηση
παράτασης ωραρίου μουσικής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά – μεταξύ των οποίων
και βεβαίωση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος, περί μη βεβαίωσης

παράβασης

ηχορύπανσης –διατάραξης της κοινής ησυχίας – για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»

ιδιοκτησίας της, το οποίο λειτουργεί στα Ψακούδια με την επωνυμία

«ALLOU» κατά τις μέρες της εβδομάδας Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έως τις
02.30 π.μ. για την θερινή περίοδο. Η άδεια λειτουργίας Μουσικών Οργάνων καθώς και η
παράταση ωραρίου αυτής, είναι στην δικαιοδοσία των ΟΤΑ και χορηγούνται στις Δημοτικές
Κοινότητες των Δήμων από τα οικεία Συμβούλιά τους.
Το Δ.Σ της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας, κατόπιν της υποβολής του αιτήματος μετά των
δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο για την παράταση ωραρίου και πέραν του ελέγχου της
πληρότητας αυτών, θα εξετάζει υποχρεωτικά τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου
βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του αιτούντος (π.χ. εάν αυτό λειτουργεί εντός αμιγούς
οικιστικής ή μη περιοχής, πυκνοκατοικημένης ή μη, απομονωμένο ή μη κλπ) το είδος και τη
μορφή λειτουργίας του καταστήματος (π.χ. κέντρο διασκέδασης, στεγασμένο ή ανοιχτό, με ή
χωρίς ηχεία, με μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα με ηχεία κλπ)
Σε κάθε περίπτωση που χορηγήθηκε παράταση του ωραρίου και ο επιχειρηματίας δεν
συμμορφώνεται στους όρους της άδειας αυτής και οχλεί συστηματικά και κατ΄ εξακολούθηση
τους περιοίκους κατά τρόπο που αποδεικνύεται είτε δια των βεβαιωμένων παραβάσεων του
αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος είτε των υποβαλλόμενων στο Δήμο παραπόνων, η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής δύναται να ανακαλεί αυτοδίκαια με νέα της απόφαση τη σχετική άδεια περί
παράτασης ωραρίου του εν λόγω καταστήματος/επιχείρησης.
Έπειτα από τα παραπάνω το Δ.Σ της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας, είναι αρμόδιο για τη
χορήγηση της άδειας παράτασης λειτουργίας Μουσικών Οργάνων.
Το Δ.Σ.

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη την

αίτηση της Β.

ΜΠΟΥΪΝΤΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, τα δικαιολογητικά που κατέθεσε και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αποδέχεται την αίτηση της κ. Β. ΜΠΟΥΪΝΤΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ και χορηγεί ΑΔΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, για τις μέρες Πέμπτη,
Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή έως την 02.30π.μ. για την θερινή περίοδο (ΙούνιοΙούλιο-Αύγουστο), στο κατάστημά της που είναι ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ με την επωνυμία ALLOU
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και λειτουργεί στα Ψακούδια της Δ.Κ. Ορμύλιας

με την προϋπόθεση ότι θα

συμμορφώνεται με τους όρους της δοθείσης παράτασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό

30/2016

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

