
 
 

 

 
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 11η του µήνα Απριλίου του έτους 2014 
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. 73/2014 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 11/4/2014 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 73 
  

 

  

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

4/11-4-2014 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΑΓΛΑΪΑ  ΜΠΑΚΑΡΟΥ 
                                                                 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΨΗΜΜΕΝΟΥ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής και 
παράτασης ωραρίου λειτουργίας “Καφενείο” του Κουτζαµάνη Γεώργιου του Κων/νου 
στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος 

Παρασκευή και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 9507/7-

4-2014 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 τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Κωτούλας Φίλιππος, Πρόεδρος   1) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος 

2) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   2) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος,  

3) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος        3) Γεννάδιος Ιωάνης, Τακτικό Μέλος 

4) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος   4) Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος 

5) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος            

6)   αν και κλήθηκαν νόµιµα 

7)              

8)    

9)   

   

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

παρόντα ήταν τα 5), 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, Βασιλική Τσατσαρώνη, για την 

τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Η αναπ. προϊσταµένη του τµήµατος Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου Καρδίτσας κ. 
Αθανασίου εισηγούµενη το θέµα ανέφερε ότι ο Κουτζαµάνης Γεώργιος του Κων /νου 
κατάστηµα «Καφενείο» στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης του ∆ήµου Καρδίτσας µε 
την αίτησή του ζητάει τη χορήγηση άδειας χρήσης µηχανικών µέσων µουσικής µικρής ισχύος  
µε δυνατότητα τοποθέτησης ηχείων στον εσωτερικό χώρο για το έτος 2014 καθώς και 
παράταση του ωραρίου λειτουργίας αυτών.        
        ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ΑΑσσττυυννοοµµιικκήή  ∆∆ιιάάττααξξηη  33//11999966  άάρρθθρροο  33  ππααρρ..33  πποουυ  δδηηµµοοσσιιεεύύθθηηκκεε  1122--11--11999966  
ΦΦΕΕΚΚ  ααρρ..1155  ,,  ττοο  ωωρράάρριιοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  µµοουυσσιικκήήςς  ,,µµπποορρεείί  νναα  ππααρρααττααθθεείί  ύύσσττεερραα  ααππόό  ααίίττηησσηη  ττοουυ  
εεννδδιιααφφεερροοµµέέννοουυ  γγιιαα  κκέέννττρραα  πποουυ  λλεειιττοουυρργγοούύνν  σσεε  κκλλεειισσττόό  χχώώρροο  µµέέχχρριι  ττηηνν  0033::0000  ώώρραα  κκααιι  γγιιαα  τταα  
κκέέννττρραα  πποουυ  λλεειιττοουυρργγοούύνν  σσεε  ααννοοιιχχττόό  χχώώρροο  µµέέχχρριι  ττηηνν  0022::0000  ώώρραα  µµεε  ττηηνν  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  όόττιι  δδεενν  
δδιιααττααρράάσσσσεεττααιι  ηη  ηησσυυχχίίαα  ττωωνν  ππεερριιοοίίκκωωνν..  ΕΕππεειιδδήή  ττοο  ππααρρααππάάννωω  κκααττάάσσττηηµµαα,,  δδεενν  δδηηµµιιοουυρργγεείί  
ππρρόόββλληηµµαα  µµεε  ττηηνν  δδιιααττάάρρααξξηη  ττηηςς  κκοοιιννήήςς  ηησσυυχχίίααςς  ααφφεεττέέρροουυ  δδεε  ,,  έέχχεειι  ππρροοσσκκοοµµίίσσεειι  σσττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  
υυππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη  µµηηχχααννιικκοούύ  γγιιαα  ηηχχοοµµόόννωωσσηη  ττοουυ  κκααττ//ττοοςς,,  ππρροοττεείίννωω  ττηηνν  ιικκααννοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  
ααιιττήήµµααττοοςς  ττοουυ  ΚΚοουυττζζααµµάάννηη  ΓΓεεώώρργγιιοουυ  ττοουυ  ΚΚωωνν//ννοουυ  σσττηηνν  ΤΤοοππιικκήή  ΚΚοοιιννόόττηητταα  
ΜΜηηττρρόόπποολληηςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς    σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς..    
Στη συνέχεια η κ. Αθανασίου εισηγήθηκε στα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη 
χορήγηση της εν λόγω άδειας χρήσης µουσικής και παράτασης ωραρίου λειτουργίας στο 
κατάστηµα “Καφενείο” του Κουτζαµάνη Γεώργιου του Κων/νου στην Τοπική 
Κοινότητα Μητρόπολης, σύµφωνα και µε το υπ. αριθµ. 3860/16-9-2010 έγγραφο της 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας Καρδίτσας. 
       
       Τα µέλη της παραπάνω Επιτροπής  αφού άκουσαν την κ. Αθανασίου, µετά από διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβαν  υπόψη : 
 
  1.Τις διατάξεις του άρθρου 417 του Ποινικού Κώδικα. 
  2.Το Π.∆ 180/79 άρθρο 2 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.∆ 457/90. 
  3.Την Υγειονοµική ∆ιάταξη ΑΙΒ 8577/83 άρθρο 41. 
 4.Το υπ’ αριθ. 3860/16-9-2010 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας µε το οποίο βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι όροι 
της Α5/3010/85 Υγειονοµικής  ∆ιάταξης για χρήση µηχανικών µέσων µουσικής, µε δυνατότητα 
τοποθέτησης ηχείων στον εσωτερικό χώρο του καταστήµατος. 
  5.Τις διατάξεις της Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/1996 άρθρο 3 παρ.3, που δηµοσιεύθηκε 12-1-
1996 ΦΕΚ αρ.15 σύµφωνα µε τις οποίες, το ωράριο λειτουργίας της µουσικής µπορεί να 
παραταθεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου για κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό 
χώρο µέχρι την 03:00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο µέχρι την 
02:00 ώρα µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων και 
 
 

Αποφάσισαν  οµόφωνα 
 

          ΕΕγγκκρρίίννοουυνν  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  άάδδεειιααςς  χχρρήήσσηηςς  µµηηχχααννιικκώώνν  µµέέσσωωνν  µµοουυσσιικκήήςς  µµιικκρρήήςς  ιισσχχύύοοςς    µµεε  
ππααρράάτταασσηη  ττοουυ  ωωρρααρρίίοουυ  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ααυυττοούύ  µµέέχχρριι  ττηηνν  0033::0000  ώώρραα  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001144  ττοουυ  
κκαατταασσττήήµµααττοοςς  ««ΚΚααφφεεννεείίοο»»  ττοουυ  ΚΚοουυττζζααµµάάννηη  ΓΓεεώώρργγιιοουυ  ττοουυ  ΚΚωωνν//ννοουυ  σσττηηνν  ΤΤοοππιικκήή  
ΚΚοοιιννόόττηητταα  ΜΜηηττρρόόπποολληηςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  κκααιι  ττοουυ  δδιικκααιιώώµµααττοοςς  ααννάάκκλληησσήήςς  ττηηςς,,  σσεε  
ππεερρίίππττωωσσηη  µµηη  εεφφααρρµµοογγήήςς  κκααιι  κκαατταασσττρρααττήήγγηησσηηςς  υυγγεειιοοννοοµµιικκώώνν  &&  αασσττυυννοοµµιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  κκααιι  
κκααννοοννιισσττιικκώώνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  κκααιι  µµεε  ττηηνν  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  τταα  σσττεερρεεοοφφωωννιικκάά  
µµηηχχααννήήµµαατταα  χχωωρρίίςς  εεννιισσχχυυττήή  κκααιι  µµεεγγάάφφωωνναα  θθαα  λλεειιττοουυρργγοούύνν  σσττοο  ββάάθθοοςς  ττοουυ  
κκαατταασσττήήµµααττοοςς    κκααιι  ηη  ααννώώττεερρηη  εεππιιττρρεεππόόµµεεννηη  ηηχχοοσσττάάθθµµιισσηη  νναα  µµηηνν  υυππεερρββααίίννεειι  τταα  8800  

  



 
 

 

DDdd,,  µµεε  κκλλεειισσττέέςς  ττιιςς  ππόόρρττεεςς  κκααιι  τταα  ππααρράάθθυυρραα  κκααιι  σσεε  χχααµµηηλλήή  έένντταασσηη  ώώσσττεε  νναα  µµηηνν  
δδιιααττααρράάσσσσεεττααιι  ηη  ηησσυυχχίίαα  ττωωνν  ππεερριιοοίίκκωωνν,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς..    
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 73 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε 

                                    
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  
                 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ                                    Ακολουθούν υπογραφές 

  

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


