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ΑΔΑ: Ω7ΥΡΩΚ8-ΖΥΞ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 18ο πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης, της 30 Νοεμβρίου 2015.
Αριθ. απόφασης 137

Περίληψη
Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και προσωρινής
εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών
παιδειών (Λούνα Παρκ)

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 30 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, κ. Τριανταφυλλιά
Σωτηριάδου, αριθ. πρωτ. 54874/25-11-2015 , 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 δεκαπέντε (15) μελών, βρέθηκαν παρόντα δώδεκα (12)
μέλη, δηλαδή:
Παρόντες
Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου
Εμρουλλάχ Αμπεδήν Ογλού
Γιάννα Ασλανίδη
Γεώργιος Ασβεστόπουλος
Δημήτριος Βράνιας
Μαρία Γαβριηλίδου
Χρυσούλα Μεϊμαρίδου
Σελαμή Κιαμήλ Ογλού
Δάφνη Σταυράκη
Απόντες
1. Χασάν Αμέτ Ογλού
2. Αχμέτ Αχμέτ Ογλού
3. Γεώργιος Ψωμάς
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Στυλιανός Τσετινές
11. Απόστολος Τσεγγελέτος
12. Νίκη Χοτζούδη

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν )
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης και αφού
εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 54860
/24-11-2015 εισήγηση του αρμόδιου γραφείου για την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Δήμου η οποία έχει ως εξής:
(α) Το άρθρο 80 και 81 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ-114Α/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων
(β) Το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης
(γ) Την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/13 (Φ.Ε.Κ. 3106 Β/09-12-2013) : Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.
(δ) Την υπ’ αρ. πρωτ. 54828/24-11-2015 αίτηση του Νιζάμη Γεώργιου του Αγάπιου για τη χορήγηση
προέγκρισης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών στον κοινόχρηστο χώρο επί της Πλατείας Διοικητηρίου
(άνωθεν του Δημοτικού Πάρκινγκ)
(ε) Την υπ΄αριθμ. 107/9-11-2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την παραχώρηση του
κοινόχρηστου χώρου.
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Σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.3463/8-6-2006(ΦΕΚ 114Α Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων) για την ίδρυση και προσωρινή εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών (λούνα παρκ), απαιτείται
άδεια, η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο.
Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης μετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήματος. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις
γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού
και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική
φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
Η εγκατάσταση λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας.
Μετά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) σας
διαβιβάζουμε την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά του Νιζάμη Γεώργιου του Αγάπιου, για χορήγηση
προέγκρισης προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών – λούνα παρκ, το οποίο
πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στον κοινόχρηστο χώρο της Πλατείας Διοικητηρίου (άνωθεν
του Δημοτικού Πάρκινγκ) έως 05/01/2016.
Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την χορήγηση της εν λόγω προέγκρισης και παρακαλούμε όπως
αποφασίσετε σχετικά.
Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανακοίνωσε το όνομα του ενδιαφερόμενου:
Νιζάμη Γεώργιου του Αγάπιου στον κοινόχρηστο χώρο της Πλατείας Διοικητηρίου (άνωθεν του Δημοτικού
Πάρκινγκ)στην Ξάνθη.
Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση, τα
σχετικά δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί στον Νιζάμη Γεώργιο του Αγάπιου προέγκριση προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας
ψυχαγωγικών παιδειών – λούνα παρκ, το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στον
κοινόχρηστο χώρο της Πλατείας Διοικητηρίου (άνωθεν του Δημοτικού Πάρκινγκ) έως 05/01/2016 στην Ξάνθη.
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας των ψυχαγωγικών
Παιδειών που αναφέρουμε παραπάνω , χωρίς την έκδοση της απαιτούμενης από το νόμο άδειας λειτουργίας.
…………………………………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 137 /2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 01-12-2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Κοινότητας
Τσαπαδίκου Αικατερίνη

