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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Απόσπασµα  
AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ                                                  Από το πρακτικό της  24 - 1 - 2011 συνεδρίασης του ∆.Σ. 
∆ΗΜΟΣ     ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-  
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                    
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε. 
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά 
Τηλ. : 2310 729609 
 
 
Αριθ.  Απόφ.: 013/ 2011 
 
ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση της αρµοδιότητας έκδοσης αδειών παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών 
οργάνων στη ∆ηµοτική Κοινότητα Μενεµένης (βάσει του άρθρου 83 παργρ. 9 Ν. 3852/2010)  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2011 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθµ. πρωτ. 566/20-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Ακτσελής Γεώργιος                16.Πατσιάς Γεώργιος 
2. Αβραµίδης Κυριάκος              17.Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
3. Αποστολίδου Μαρία              18.Σιώπης Κωνσταντίνος 
4. Αρµπατζάνη Μαρία                19.Σουσλόγλου Νικόλαος 
5. Γρούγιος Ηλίας                      20.Αθανασιάδης Αθανάσιος 
6. Ιωαννίδης Εµµανουήλ            21.Κυριλλίδης Γεώργιος 
7. Καζαντζίδης Γεώργιος            22.Λαδάς Παράσχος 
8. Καραλιόπουλος Σωτήρης        23.Λεµονίδου ∆έσποινα 
9. Καρράς Ευστράτιος                24.Χοϊδης Χαράλαµπος 
10. Κουσενίδης Αλέξανδρος      25.Σαπρανίδου Σωτηρία 
11. Κουσίδης Γεώργιος              26. Τσιριγώτης Αρσένιος 
12. Μεζίκης Βασίλειος                27. Παυλίδου Αθηνά 
13. Μπουντούρη Παρασκευή      28.Κατσαρός Ιωάννης 
14. Ναλµπαντίδου Αφροδίτη       29.Βούζας Ηλίας 
15. Παναγιωτίδης Γαβριήλ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Βαλάνος Νικόλαος 
2. Αγοραστός Κωνσταντίνος 
3. Σάββα Αικατερίνη 
4. Παπαδήµας Αναστάσιος 

 
τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην 
οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. 
Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Προσεκλήθησαν αρµοδίως και ήταν παρόντες και οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων 
και Μενεµένης, Κεσόγλου Παύλος και Μανωλόπουλος Βασίλειος αντίστοιχα. 
Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
Oι κ. Βαλάνος Νικόλαος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σάββα Αικατερίνη και Παπαδήµας Αναστάσιος 
αποχώρησαν πριν από το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.  Συνολικά 5 απόντες 
 
Ο ∆ήµαρχος εισηγήθηκε το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  του Συµβουλίου την από  
17-01-11 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας – Τµήµα αδειών καταστηµάτων, η οποία 
ενηµερώνει το Συµβούλιο για τα εξής: 
«Θέτουµε υπόψη σας : 

Α) Την υπ΄ αριθµ. 2/17-1-2011 απόφαση Επιτροπής ποιότητας ζωής                                
του ∆ήµου µας η οποία αφορά «Σχέδιο κανονιστικής απόφασης µε την οποία 
προσδιορίζονται οι όροι και οι ώρες λειτουργίας µουσικών οργάνων στα καταστήµατα των 
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άρθρων 37,38 και 39 της Αριθµ. Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής διάταξης» που περιλαµβάνεται 
στην ηµερήσια διάταξη της παρούσας συνεδρίασης. 
Β) Το άρθρο 83 παρ. 1 περ. β του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), σύµφωνα µε το οποίο 
το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας ασκεί µεταξύ των άλλων την αρµοδιότητα 
χορήγησης αδειών λειτουργίας µουσικής. 
Γ) Το γεγονός ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μενεµένης, χορηγούσε παρατάσεις 
ωραρίου της λειτουργίας των µουσικών οργάνων στα καταστήµατα των άρθρων 37, 38 και 
39 της Αριθµ. Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής διάταξης και έχει ήδη υποβληθεί πλήθος 
αιτήσεων ιδιοκτητών των παραπάνω καταστηµάτων που αιτούνται την παράταση ωραρίου 
λειτουργίας µουσικών οργάνων.  
∆) Το άρθρο 83 παρ. 9 του  N. 3852/10, σύµφωνα µε το οποίο «Το δηµοτικό συµβούλιο µε 
απόφαση, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, µπορεί 
να µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητες του στα συµβούλια των ∆ηµοτικών κοινοτήτων.» 
Ε) Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την άµεση εξυπηρέτηση του πολίτη, 
γεγονός που επιτυγχάνεται µε την έκδοση των αποφάσεων από το ίδιο θεσµικό όργανο.  
 
και εισηγούµαστε την εκχώρηση-µεταβίβαση της αρµοδιότητας χορήγησης αδειών 
παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στα καταστήµατα των άρθρων 37,38 
και 39 της Αριθµ. Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής διάταξης που βρίσκονται εντός των ορίων της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης, στο Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης». 

 
Στη συνέχεια τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κλήθηκαν να τοποθετηθούν επί του θέµατος και, 
όπως παρατίθεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της Συνεδρίασης, το Συµβούλιο, αφού 
έλαβε υπόψη: 
1. Την ανωτέρω παρατιθέµενη εισήγηση της υπηρεσίας 
2. Την υπ’ αριθµ. 2/17-1-2011 απόφαση της Επιτροπής ποιότητας ζωής ∆ήµου Αµπελοκήπων-

Μενεµένης                                                            
3. Το άρθρο 83 παρ. 1 περ. β και παργρ. 9 του N. 3852/10 
4. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την άµεση εξυπηρέτηση του πολίτη, γεγονός 

που επιτυγχάνεται µε την έκδοση των αποφάσεων από το ίδιο θεσµικό όργανο 
   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία µε ψήφους είκοσι τρεις (23) υπέρ και τέσσερις (4) κατά   

 
Υπέρ του θέµατος, όπως αυτό παρατίθεται στην εισήγηση ετέθησαν οι ∆Σ κκ. Ακτσελής Γεώργιος, 
Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρµπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης 
Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου 
Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Λεµονίδου 
∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος 
καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης, κ. Μανωλόπουλος Βασίλειος, ο 
οποίος και συµµετείχε µε ψήφο στη συζήτηση του παρόντος θέµατος, ως θέµα που αφορά τη 
∆ηµοτική Κοινότητα Μενεµένης, βάσει του άρθρου 67 παργρ. 8 Ν.3852/2010.  
 
Κατά του θέµατος όπως αυτό παρατίθεται στην εισήγηση, ετέθησαν οι ∆Σ κκ. Κατσαρός Ιωάννης, 
Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Αθηνά.  
 
Ο ∆Σ κ. Βούζας Ηλίας απείχε της ψηφοφορίας. 
 
Α) Εφαρµόζοντας το άρθρο 83 παργρ. 9 Ν. 3852/2010, εκχωρεί-µεταβιβάζει στη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Μενεµένης την αρµοδιότητα χορήγησης των αδειών παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων 
για όσα Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, που αιτηθούν την παράταση αυτή, βρίσκονται εντός 
των διοικητικών ορίων του πρώην ∆ήµου Μενεµένης.  
 
Β)Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 013/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           

 
Ακριβές Απόσπασµα,  Αµπελόκηποι  25 - 1 - 2011 

 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                          

   Ο αντιδήµαρχος   
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                               

Καζαντζίδης Γεώργιος  


