
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 
2012 και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Βασιλική Τσατσαρώνη 
(Υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθµ. 1/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 16/1/2012 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

1/16-1-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
                                                                 

ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον 
καθορισµό της ώρας µέχρι της οποίας θα χορηγείται παράταση χρήσης µουσικής στα καταστήµατα 

του ∆ήµου Καρδίτσας. 

 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος 

∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 707/13-

1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία 

έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε έκτακτη 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος   1) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος 

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος    2) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος  

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος   3) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 

4) Σούφλα Ουρανία, Αναπληρωµατικό Μέλος   

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

7) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

8) Μακροστέργιος Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος   

   

   

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντα ήταν τα 8), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των 

αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 



 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας, Τσατσαρώνη Βασιλική, για 
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: “Όπως γνωρίζετε ο ∆ήµος χορηγεί 
κάθε χρόνο στα καταστήµατα που χρησιµοποιούν µουσική για ψυχαγωγία των πελατών 
τους άδειες χρήσης µηχανικών µέσων παραγωγής µουσικής και µουσικών οργάνων καθώς 
και άδειες παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της µουσικής. Η άδεια λειτουργίας 
µουσικής ισχύει µέχρι την 2:00 για την χειµερινή περίοδο και µέχρι την 3:00 για την 
θερινή περίοδο. 
Σύµφωνα µε την Αστυνοµική διάταξη 3/1996 άρθρο 3 παρ. 3 που δηµοσιεύθηκε 12-1-
1996 ΦΕΚ 15 το ωράριο λειτουργίας µουσικής µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση 
του ενδιαφερόµενου για κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03:00 ώρα 
και για κέντρα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο µέχρι 02:00 ώρα µε την προϋπόθεση ότι 
δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 
Τα στερεοφωνικά µηχανήµατα θα λειτουργούν στο βάθος του καταστήµατος, µε κλειστές 
τις πόρτες και τα παράθυρα και σε χαµηλή ένταση, ώστε να µην διαταράσσεται η ησυχία 
των περιοίκων. 
Προτείνω την χορήγηση της σχετικής άδειας παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της 
µουσικής µέχρι 3:00 πρωϊ για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο 
εξετάζοντας κατά περίπτωση τις σχετικές αιτήσεις και λαµβάνοντας υπόψη: 
1.Την προσκόµιση εκ µέρους του ενδιαφερόµενου καταστηµατάρχη µελέτη ηχοµόνωσης 
από µηχανολόγο µηχανικό. 
2.Καταγγελίες περιοίκων για διατάραξη κοινής ησυχίας από το Αστυνοµικό Τµήµα. 
3.Βεβαιώσεις παραβάσεων για διατάραξη κοινής ησυχίας από το Αστυνοµικό Τµήµα.” 
 
Στη συνέχεια της συζήτησης το µέλος της Επιτροπής κ. Τσιούκης εξέφρασε την άποψη να 
µην δοθεί καµία παράταση στο ωράριο λειτουργίας της µουσικής. 
 
Επίσης τη διαφωνία του εξέφρασε ο κ. Τσαντήλας Βασίλειος ισχυριζόµενος ότι υπάρχει 
ανάγκη τροποποίησης της σχετικής νοµοθεσίας. 
 
Επακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της πρότασης του κ. Προέδρου ψήφισαν 
τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.κ.:Ευαγγελακόπουλος, Μπουραζάνης, 
Παπαδηµήτριου, Γιοβάνης, Σούφλα και Μακροστέργιος ενώ αρνητικά ψήφισαν τα µέλη 
κ.κ. Τσιούκης και Τσαντήλας. 
 
Τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφού άκουσαν τον κ. Πρόεδρο και µετά από 
διαλογική συζήτηση   
 

Κατά πλειοψηφία εισηγείται 
 

Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την παράταση του ωραρίου λειτουργίας 
µηχανικών µέσων µουσικής στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, 
µπαρ κλπ.) ως εξής: 
Η χορήγηση παράτασης του ωραρίου λειτουργίας µηχανικών µέσων µουσικής και 
µουσικών οργάνων θα δίνεται σύµφωνα µε την Αστυνοµική διάταξη 3/1996 άρθρο 3 παρ. 
3 που δηµοσιεύθηκε την 12-1-1996 ΦΕΚ 15, ήτοι το ωράριο λειτουργίας µουσικής µπορεί 
να παραταθεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου για κέντρα που λειτουργούν σε 
κλειστό χώρο µέχρι την 03:00 ώρα και για κέντρα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο 
µέχρι 02:00 ώρα µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 



 

 

Τα στερεοφωνικά µηχανήµατα θα λειτουργούν στο βάθος του καταστήµατος, µε κλειστές 
τις πόρτες και τα παράθυρα και σε χαµηλή ένταση, ώστε να µην διαταράσσεται η ησυχία 
των περιοίκων. 
 Απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση της αιτούµενης παράτασης που πρέπει 
να προσκοµίζεται από τους ενδιαφερόµενους είναι η µελέτη ηχοµόνωσης από 
µηχανολόγο- µηχανικό 
 Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν καταγγελίες περιοίκων για διατάραξη κοινής 
ησυχίας, καθώς και µεγάλος αριθµός βεβαιώσεων παραβάσεων για διατάραξη κοινής 
ησυχίας από το Αστυνοµικό Τµήµα. 
 Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χορήγησης της άδειας παράτασης θα 
εφαρµόζεται η σχετική νοµοθεσία και η χορηγηθείσα άδεια θα ανακαλείται προσωρινά ή 
οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 
  
          Μειοψήφισαν οι κ.κ. Τσιούκης και Τσαντήλας. 
 

 
  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 1 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 


