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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ην 2ν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Ξάλζεο, ηεο 29εο Μαξηίνπ
2011.
Αξηζ. απόθαζεο 15

Πεξίιεςε
Πεξί ρνξεγήζεσο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε
Γεκόζηα Κέληξν πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο Αζηπλνκηθέο
Γηαηάμεηο θαη ρνξεγείηαη ζύκθσλα κε ηελ Α5/3010/85
Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε, ζηε ΒΛΑΥΟΤ ΔΛΗΑΒΔΣ ηνπ
Νηθνιάνπ « ΚΑΦΔΝΔΗΟ» ζηνλ νηθηζκό Άλσ
Καξπνθύηνπ.

Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ζήκεξα 29 Μαξηίνπ 2011 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.30 ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, ύζηεξα από ηελ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, (Γεκάξρνπ Ξάλζεο) ηπιηαλίδε
Μηραήι, κε αξηζ. πξση.14091/24-3-11, όπνπ επηδόζεθε θαλνληθά ζηνλ θαζέλα από ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο θαη ππό ηελ Πξνεδξία ηνπ σο άλσ Πξνέδξνπ ηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ ηα αθόινπζα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα παξζνύλ ζρεηηθέο απνθάζεηο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 9 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 7 κέιε δειαδή:
Παξόληεο
Απόληεο
1. ηπιηαλίδεο Μηραήι (Πξόεδξνο)
1) Αγθόξηζαο Απόζηνινο
2. Αληακπνύθεο Νηθόιανο
2)Μαδαξάθεο πύξνο
3. Βνξίδεο Γεκήηξηνο
πνπ δελ πξνζήιζαλ αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθαλ
4. Μνύξθαο Υξήζηνο
5. ππξηδόπνπινο Νηθόιανο
6. Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
7. Φσηηάδεο Νηθόιανο
Ο πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη αθνύ επαλήιζε
ζηελ αίζνπζα ην κέινο ηεο ΔΠΕ, δεκνηηθόο ζύκβνπινο Μαλώιεο Φαλνπξάθεο ν νπνίνο απείρε ηεο
δηαδηθαζίαο ζπδήηεζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ ζέκαηνο ιόγσ πξνζσπηθνύ θσιύκαηνο, εηζεγήζεθε ην (2ν)
ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηεο Δπηηξνπήο ηελ αξηζ. πξση.12127/14-3-11 εηζήγεζε ηνπ
αξκνδίνπ ππαιιήινπ Γήκνπ Ξάλζεο-Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ηαπξνύπνιεο Αζαλαζηάδε Ησάλλε, ζρεηηθά
κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε δεκόζην θέληξν πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.2218/94 άξζξν 41 παξ. θβ ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε
δεκόζηα θέληξα αλήθεη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ Γήκσλ, κεηά από ζύκθσλε γλώκε ηεο Τγεηνλνκηθήο
Τπεξεζίαο (Α5/3010/85Τγ. Γηάηαμε) θαη αθνύ ιακβάλεηαη ππόςε ε θαηά ηόπνπ ηζρύνπζα Αζηπλνκηθή
Γηάηαμε, θαζώο θαη ηελ αξηζ.3/95 Αζηπλνκηθή Γηάηαμε ε νπνία θαζνξίδεη ηα ρξνληθά όξηα ιεηηνπξγίαο
κνπζηθώλ νξγάλσλ, γηα κελ ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν κέρξη ηελ 22.00 ώξα, γηα δε ηε ζεξηλή πεξίνδν κέρξη
ηελ 23.00 ώξα, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κεηά από αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη αλάινγα κε ηε θύζε
ηνπ θέληξνπ ζε ζρέζε κε ηνπο γύξσ θαηνηθεκέλνπο ρώξνπο ή αλάινγα κε ηε ζέζε ησλ κνπζηθώλ
νξγάλσλ θιπ γηα ηα κελ θέληξα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο κέρξη ηελ 03.00 ώξα, γηα δε ηα
θέληξα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε αλνηρηό ρώξν κέρξη ηελ 02.00 ώξα, κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη δελ
δηαηαξάζζεηαη ε εζπρία ησλ πεξίνηθσλ.
πλερίδνληαο ν Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ην όλνκα ηνπ αηηνύληνο θαηαζηεκαηάξρε.
Σέινο ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο
αξηζ.1/1982 ηεο Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ Ν.3463/2006 «πεξί θπξώζεσο
ηνπ Κώδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» θαη ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 Νέα Αξρηηεθηνληθή Απηνδ/ζε
& Απνθέληξσζε Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο, έρνληαο ππόςε θαη ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε δεκόζην θέληξν, θαζώο θαη ηελ παξάηαζε
σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζηελ θάησζη ελδηαθεξόκελε:
ΒΛΑΦΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ τοσ Νικολάοσ « ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στον οικισμό Άνω Καρσουύτοσ. (Τριετίας)
…………………………………………………………………………………………….
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.
Ο πξόεδξνο
Μηραήι ηπιηαλίδεο
(Τπνγξαθή)

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ

Σα Μέιε
(Αθνινπζνύλ
ησλ παξόλησλ κειώλ)

Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 6-4-2011
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Ζ Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο
Γθνύκα Γέζπνηλα

ππνγξαθέο

