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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 2α του µήνα Αυγούστου του έτους 2011
και ώρα 10.00 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. 106/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 1/8/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
9/1-8-2011
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
Χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής και παράτασης ωραρίου λειτουργίας “Σνακ Μπαρ Καφενείο”
του Μπούτα Θωµά του Ευαγγέλου στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης.

Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος
∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 10793/287-2011 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) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος

1) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος

2) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος

3) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος
5) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 6), 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.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα ανέφερε ότι ο Μπούτας Θωµάς του Ευαγγέλου κατάστηµα «Σνακ
Μπαρ 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 2011 καθώς και παράταση του ωραρίου λειτουργίας αυτών.
Σύµφωνα µε την Αστυνοµική ∆ιάταξη 3/1996 άρθρο 3 παρ.3 που δηµοσιεύθηκε 12-1-1996 ΦΕΚ αρ.15 , 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 03:00 ώρα µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Επειδή το παραπάνω
κατάστηµα, δεν δηµιουργεί πρόβληµα µε την διατάραξη της κοινής ησυχίας αφετέρου δε , έχει προσκοµίσει
στην υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση µηχανικού για ηχοµόνωση του κατ/τος, προτείνω την ικανοποίηση του
αιτήµατος του Μπούτα Θωµά του Ευαγγέλου στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης του ∆ήµου
Καρδίτσας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε στα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να προβεί στον έλεγχο των
δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση και να εγκρίνει την αιτούµενη άδεια.
Το µέλος κ. Γιοβάνης Γεώργιος πρότεινε να παραταθεί το ωράριο λειτουργίας της µουσικής για το εν
λόγω κατάστηµα µέχρι στις 01:30 το πρωί.
Το µέλος κ. Τσιούκης Λάµπρος πρότεινε να µην δοθεί καµία παράταση στο ωράριο λειτουργίας της
µουσικής.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία επί της πρότασης του κ. Γιοβάνη Γεώργιου κατά την οποία υπέρ
αυτής ψήφισαν τα µέλη: 1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, 2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, 3) Αγραφιώτου
Ελένη, 4) Γεννάδιος Ιωάννης και 5) Γιοβάνης Γεώργιος ενώ κατά αυτής ψήφισε το µέλος κ. Τσιούκης
Λάµπρος.
Τα µέλη της παραπάνω Επιτροπής αφού άκουσαν τον κ. Πρόεδρο, 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. ………………………….. 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
6. Την παραπάνω διεξαχθείσα ψηφοφορία

Α π ο φ ά σ ι σ α ν κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
Εγκρίνουν τη χορήγηση άδειας χρήσης µηχανικών µέσων µουσικής µικρής ισχύος µε παράταση του
ωραρίου λειτουργίας αυτού µέχρι την 01:30 ώρα για το έτος 2011 του καταστήµατος «Σνακ Μπαρ
Καφενείο» του Μπούτα Θωµά του Ευαγγέλου στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης του ∆ήµου
Καρδίτσας και του δικαιώµατος ανάκλησής της, σε περίπτωση µη εφαρµογής και καταστρατήγησης
υγειονοµικών & αστυνοµικών διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων του ∆ήµου και µε την προϋπόθεση
τα στερεοφωνικά µηχανήµατα χωρίς ενισχυτή και µεγάφωνα θα λειτουργούν στο βάθος του
καταστήµατος και η ανώτερη επιτρεπόµενη ηχοστάθµιση να µην υπερβαίνει τα 80 Dd, µε κλειστές
τις πόρτες και τα παράθυρα και σε χαµηλή ένταση ώστε να µην διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων.
Η απόφαση αυτή ισχύει µέχρι 31/12/2011 εφόσον εξακολουθούν και ισχύουν οι όροι
χορήγησής της.
Μειοψήφησε το µέλος κ. Τσιούκης Λάµπρος.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 106
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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