ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης, της 29 Ιουλίου 2013.
Αριθ. Απόφασης

Περίληψη
Περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας μουσικής σε
Δημόσια Κέντρα που προβλέπεται από τις
Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με
την Α5/3010/85 Υγειονομική Διάταξη.
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα της 29 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30
συνήλθε η τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Ζωγράφου Ηρακλή,
αριθ. πρωτ. 42405/24-07-2013, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής και υπό
την Προεδρία του ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη,
δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Ζωγράφος Ηρακλής
1. Γιασάρ Ογλού Ταϊφούρ
2. Αρβανιτίδου Ευφροσύνη
2. Χοτζούδη Νίκη
3. Χαρισιάδου Μαριάνθη
3 . Παπάζογλου Ειρήνη
4. Μαδεμλής Ηλίας
5. Γκαγκώνη Μαρία
6. Χιντ Ονούρ
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος
8. Δαδαλιάρης Ιωάννης
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας και αφού εισηγήθηκε το (1ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αρ. πρωτ 42469/24-07-2013 εισήγηση του
αρμόδιου γραφείου για την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του
Δήμου, σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις
διατάξεις του Ν 2218/94 άρθρο 41 παρ. κβ (σύμφωνα με τις οποίες η χορήγηση άδειας λειτουργίας
μουσικής σε δημόσια κέντρα ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων, μετά από σύμφωνη γνώμη της
Υγειονομικής Υπηρεσίας – Α5/3010/85 –και αφού λαμβάνεται υπόψη η κατά τόπο ισχύουσα Αστυνομική
διάταξη) καθώς και την αρίθ.3/95 Αστυνομική διάταξη η οποία καθορίζει τα χρονικά όρια λειτουργίας
μουσικών οργάνων, για μεν τη χειμερινή περίοδο μέχρι την 22.00 ώρα, για δε την θερινή περίοδο μέχρι την
23.00 ώρα, με δυνατότητα παράτασης μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και ανάλογα με τη φύση του
κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους ή ανάλογα με τη θέση των μουσικών οργάνων κ.λ.π.
για μεν τα κέντρα που λειτουργούν σε στεγασμένους χώρους μέχρι την 03.00 ώρα, για δε τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η
ησυχία των περιοίκων.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των αιτούντων καταστηματαρχών.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και τις διατάξεις των άρθρων
που αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα, καθώς και την παράταση ωραρίου
λειτουργίας της μουσικής σ’ αυτά, στους κάτωθι ενδιαφερόμενους:
1.ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, « ΕΠΙΧ. ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην οδό Μπρωκούμη 19 στην
Ξάνθη .
2.ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑ Ο.Ε., « ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην
οδό Βας ΣΟΦΙΑΣ 5, στην Ξάνθη (ΤΡΙΕΤΙΑΣ).
3.ΖΕΜΠΕΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην οδό Μιχ. Βόγδου 4 στην Ξάνθη.
4.ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΠΕ , «ΕΠΙΧ. ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην οδό Ορφέως 14 στην Ξάνθη (ΤΡΙΕΤΙΑΣ).
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της αριθ. 1/1982 της Αστυνομικής Διάταξης και σύμφωνα με το
άρθρο 80 του Ν.3463/06 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και του άρθρου 83 του Ν.
3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδ/ση & Αποκέντρωση Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.
…………………………………………………………………………………………………………………….

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 90/2013.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ο Πρόεδρος
Ζωγράφος Ηρακλής
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 30-07-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
Τσαπαδίκου Αικατερίνη

