ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ
ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ 17ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Α.Α (111/21)
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 17/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ.
ΘΔΜΑ : Αίηηζη κ. Β.Π

ήκεξα ηελ 27ε Απγνύζηνπ 2021 εκέξα Σεηάξηε θαη από ώξα 21:00 έσο 23:59 ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ΣξνηδελίαοΜεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζύκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθύθιην ηνπ
ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης
εμθάνιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», θαη
καηόπιν ηης σπ’ αξηζκ.4464/20-8-21 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ
επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ.
(Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν
21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 13, ήηνη:
Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
Παπόνηερ
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.)
Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.)
νύριαο σηήξηνο,8.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,9.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,10.) Παληειήο
Βαζίιεηνο,11.) Θενδσξνπνύινπ νθία,12.) Αζαλαζίνπ άββαο,13.) νύρια ηπιηαλή
Απόνηερ
1.)Παηνπιηάο Κσλζηαληίλνο,2.) Μέιινο Ησάλλεο,3.) Αλδξένπ Υξπζνύια,4.) Γαινπληδή–
ακπάλε Υξπζνύια 5.),Κεξακίδαο Γεώξγηνο,6 .)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο,7.) ακπάλεο
Γεκήηξηνο,8.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο.

Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ: Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών.
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ:
Παπόνηερ
Οςδείρ
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Απόνηερ
1.) Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο,2.) .) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,3.)
Μνύγηνπ Μαξία, Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.)Υαηδίλαο
Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,5.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,6.) Παπιήο
Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 7.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,8.) Μπισλόπνπινο
Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,9.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 10.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,
Κ. Κνπλνππίηζαο
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο Τπάιιεινο θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο
Απιθμόρ θέμαηορ 1Ο ΠΡΟ/ΖΜ.Γ

Α.Α 111/21

ΘΔΜΑ : Αίηηζη κ. Β.Π
Ειζηγούμενος ο Πρόεδρος ην πξώην ζέκα πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκα γλσξίδεη ζην ζώκα όηη
ηο παπόν ειζάγεηαι ζηο Γημοηικό ςμβούλιο εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο
67 παξ.7. ηνπ Ν 3852/2010 θαη θαηόπηλ πξόηαζεο ηνπ θ. νύρια.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξ.6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν3463/06 γηα λα ζπδεηεζεί ζέκα
σο θαηεπείγνλ θαη λα ιεθζεί απόθαζε γηα απηό πξέπεη πξώηα λα απνθαζηζζεί από ηελ
απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όηη ην
ζέκα είλαη θαηεπείγνλ.
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ:
Οκόθσλα εγθξίλεη πξνο ζπδήηεζε ην αλσηέξσ ζέκα.
ηελ ζπλέρεηα δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. νύρια ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηελ ππ αξηζ.
3972/21 αίηεζε ηνπ αλσηέξσ γηα παξάηαζε σξαξίνπ κνπζηθήο, πξνηείλνληαο ηεο έγθξηζή ηεο.
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηελ αίηεζε ηνπ θ. Β.Π.. κε ηνπο εμήο όξνπο:
1) Παξάηαζε ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο γηα ην Κ.Τ.Δ. ζην Γαιαηά Σξνηδελίαο κε ηελ επσλπκία
«ελανοβα», έσο 02:00 π.μ. από Γεπηέξα έσο θαη Πέκπηε θαη έσο 03:00 π.μ. Παξαζθεπήάββαην-Κπξηαθή –παξακνλέο αξγηώλ & ηνπηθώλ ενξηώλ.
2) Ζ κέγηζηε ερνζηάζκε ηεο κνπζηθήο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 80 db.
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3) Θα ηεξνύληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο Τ.Γ. Α5/3010/85 (ΦΔΚ 593/η.β./1985).
4) Θα ηεξνύληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ α.285 Ν.3463/2006.
5)Θα ηεξνύληαη νη εθάζηνηε πγεηνλνκηθέο, αγνξαλνκηθέο θαη αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο.
6) Ζ παξνύζα ηζρύεη έσο 31-12-2021.

Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 111/2021
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

Τπνγξαθή

Τπνγξαθέο
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ
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