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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 5ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 31ης Μαρτίου 2017.
Αριθ. Απόφασης 17

Περίληψη
΄΄ Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας
μουσικής σε Δημόσια Κέντρα (που προβλέπεται από
Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με
την Α5/3010/85 Υγειονομική Διάταξη)΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 31 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.12505/27-3-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης)
Γκιρτζίκη Αλεξίας, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και
να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
εννέα (9) μέλη δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Γκιρτζίκη Αλεξία (πρόεδρος)
1.Σδρέβανος Μαρίνος
2.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
3.Γουναρίδης Στυλιανός
4.Ιγιαννιδης Στέφανος
5.Κυριακίδης Αλέξανδρος
6.Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ
7.Φανουράκης Εμμανουήλ
8.Χασάν Ογλού Ορχάν
9.Χασάν Ογλού Φερτούν (αναπληρωματικό μέλος)
Ο κος Σδρέβανος Μαρίνος ενημέρωσε ότι δεν δύναται να παραβρεθεί. Κλήθηκε το
αναπληρωματικό μέλος και παραβρέθηκε όπως αναφέρεται παραπάνω.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι
παρακάτω:
1.Πανταζόγλου Αθανασία, προϊσταμένη τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων Δήμου
Ξάνθης
2.Κρασούλης Ηλίας, υπάλληλος του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
3.Κολλάρος Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος
4.Εκπρόσωπος του καταστήματος για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κος Κυριαζίδης Ιωάννης
5.Ο κος Εφραιμίδης Ερρίκος δικηγόρος της επιχείρησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Η Πρόεδρος Γκιρτζίκη Αλεξία κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την
αριθ.πρωτ.10001/9-3-2017 εισήγηση της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Συντάκτης - εισηγητής: Αθανασιάδης Ιωάννης, υπάλληλος Δήμου Ξάνθης –
Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης.
Έχοντας υπόψη :
1)Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016.
2)Την εγκύκλιο 9/5951/24-02-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΒΩΥ465ΧΘ739Π).
3)Τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΥΔ Α5/3010/1985.
4)Την με αριθ. 3/96 (ΦΕΚ 15/τΒ/12-01-1996) Αστυνομική Διάταξη, «Μέτρα για την τήρηση
της κοινής ησυχίας» η οποία καθορίζει τα χρονικά όρια λειτουργίας μουσικών οργάνων, για
μεν την χειμερινή περίοδο μέχρι την 22.00 ώρα, για δε τη θερινή περίοδο μέχρι την 23.00
ώρα, με δυνατότητα παράτασης μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και ανάλογα με τη
φύση του κέντρου σε σχέση 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.
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5)Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων &
Κοινοτήτων».
6)Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης &
Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7)Την αριθ. 25/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία τροποποιείται η
530/2001 απόφαση Δ.Σ. ως προς το σκέλος που αφορά την παράταση ωραρίου λειτουργίας
μουσικής σε κέντρα που λειτουργούν σε στεγασμένους χώρους κατά την χειμερινή και
θερινή περίοδο.
8)Τις αιτήσεις των παρακάτω ενδιαφερομένων για τη χορήγηση παράτασης του ωραρίου
λειτουργίας της μουσικής:
1.ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΦΕΡΡΑΙΟΥ, «ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στον οικισμό
Σταυρούπολης.
2.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στον οικισμό Σταυρούπολης.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Συμβούλιο σας την έκδοση σχετικής απόφασης περί
χορηγήσεως άδειας παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια Κέντρα
σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. ΄΄
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη
1.Την αρ.πρωτ.10001/9-3-2017 εισήγηση της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης με τη σχετική
νομοθεσία όπως αναφέρεται σ’ αυτή
2.Ττις αιτήσεις των ενδιαφερομένων
3.Τις αρ.530/2001 και 25/2004 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παράταση, σύμφωνα με τις αρ.530/2001 και 25/2004 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης και την εισήγηση της υπηρεσίας, του ωραρίου λειτουργίας μουσικής που προβλέπεται από την
αρ.3/96 Αστυνομική Διάταξη, των καταστημάτων:
1.ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ του ΦΕΡΡΑΙΟΥ, «ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στον οικισμό
Σταυρούπολης και
2.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στον οικισμό Σταυρούπολης, ως
εξής:
Σε στεγασμένους χώρους κατά την χειμερινή και θερινή περίοδο:
α) για Δευτέρα – Πέμπτη έως τις 2.00π.μ και
β) για Παρασκευή και Σάββατο, παραμονές εορτών, τετραήμερο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών
(Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή), Παρασκευή και Σάββατο κατά την διάρκεια των Γιορτών της
Παλιάς Πόλης, καθώς και παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έως τις
3.00π.μ.
Σε περίπτωση διατάραξης της κοινής ησυχίας των περιοίκων θα αφαιρείται το δικαίωμα της
παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής.
.………………………………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
Γκιρτζίκη Αλεξία
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 12-4-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

