
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ  
Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης

   Στο Μαυρομμάτι  σήμερα την  6-9-2013 ημέρα  Παρασκευή και ώρα  10:30 π.μ. η υπογραφόμενη υπάλληλος  Βλάχου
Στυλιανή με εντολή  του  Προέδρου  του Συμβουλίου  της  Δ.Κ.  τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος πίνακα με τα συζητηθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου την 5-9-
2013 και στον οποίο περιλαμβάνεται και η παρούσα απόφαση παρουσία των μαρτύρων:
α) Καλύβα Φωτίου και β) Ανυφαντή Θωμά
Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

Το τοιχοκόλλησε                                                                                                                 
        Τ.Σ.Υ.                                                                                                                               
Βλάχου Στυλιανή                                                         Ακριβές Αντίγραφο

Μαυρομμάτι   6-9-2013
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ.

Γκινής Επαμεινώνδας

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό 9/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ.

Αριθμός Απόφασης : 24/2013

Περίληψη: Περί  χορηγήσεως  άδειας  χρήσης  μουσικών  οργάνων  στο  κατάστημα  του  Πάπαρη
Κωνσταντίνου του Θωμά.
                                                                  

Σήμερα την 5-9-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 η Δημοτική Κοινότητα ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ συνήλθε
σε  δημόσια  έκτακτη  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  ύστερα  από  την  αριθ.  16991/5-9-2013
πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 88 του Ν.
3852/2010/(ΦΕΚ  87)7-6-2010  τεύχος  Α΄)   «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτ/σης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  θέματα  της  ημερησίας
διατάξεως .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε  (5)  μελών
ήταν:

Α/Α  Μ   έ   λ  η Παρόντες Απόντες

1. Γκινής Επαμεινώνδας                          Πρόεδρος Χ

2. Νάσιος Γεώργιος                                    Μέλος Χ
3. Πάπαρη Βασιλεία                                   Μέλος Χ

4. Κοσμάς Προκόπης                                  Μέλος Χ

5. Τσίντζου Μαρία                                      Μέλος Χ

Τα απόντα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας κλήθηκαν νόμιμα



         
Αριθμός απόφασης 24/2013

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το
2ο θέμα ημερησίας διάταξης, ήτοι περί: χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα
του Πάπαρη Κωνσταντίνου του Θωμά και συνεχίζοντας εξέθεσε ότι:

Σύμφωνα  με  την  παρ.1Β  του  άρθρου  83  του  Ν.3852/2010  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας
Μαυρομματίου είναι αρμόδιο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Η  αριθμ.  Α5/3010/85  (ΦΕΚ  -  593  Β')  απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας  Πρόνοιας  και  Κοινωνικών
Ασφαλίσεων,  σε  συνδυασμό  προς  την  ΥΜ/2010/90  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Υγείας  και
ΚοινωνικήςΑλλελεγγύης  καθορίζει  αναλυτικά  τις  προδιαγραφές  που  πρέπει  να  πληρούν  τα  δημόσια
κέντραπροκειμένου να προστατεύεται η υγεία του κοινού από θορύβους μουσικής.
Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1.  Απαγορεύεται  στα  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  των  άρθρων  37,  38  και  39  της
Αιβ8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων
και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα
τραγούδια,  οι  απαγγελίες  και  άλλες  θορυβώδεις  εκδηλώσεις,  καθώς  και  η  χρήση  ραδιόφωνων  και
τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».
2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης
αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία.
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και
μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων
και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε
κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα,
με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με
το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.
5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την
εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.
6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος του
καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»
Στο Δήμο μας υπέβαλλε αίτηση ο Πάπαρης Κωνσταντίνος του Θωμά μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά,
και ζητά τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημά του «Καφέ - Ουζερί – Ψησταριά»,
που βρίσκεται στη Δ.Κ. Μαυρομματίου του Δήμου μας.
'Όπως προκύπτει από το σχετικό φάκελο ο ανωτέρω :
(α) Έχει υποβάλλει όλα τα οριζόμενα από τις πιο πάνω Υπουργικές Αποφάσεις δικαιολογητικά,
(β) Το κατάστημα του θα λειτουργεί στη Δ.Κ. Μαυρομματίου του Δήμου Μουζακίου Καρδίτσας.
(γ) Το κατάστημά του θα λειτουργήσει συνεχώς όλο το χρόνο και κατά τις ώρες που καθορίζονται από τις
Αστυνομικές διατάξεις
(δ)  Το  κατάστημά  του  θα  χρησιμοποιεί  μηχανήματα  μουσικής  (μαγνητόφωνο,  πικ-απ,  τηλεόραση  κλπ,
έγχορδα όργανα) χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της αριθμ. ΥΜ/2010/90
εγκυκλίου του Υπουργείου  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλλελεγγύης δηλαδή κλειστές  τις  πόρτες,  παράθυρα,
ηχεία εντός του καταστήματος και  η ανωτάτη επιτρεπομένη ηχοστάθμιση δεν θα υπερβαίνει  τα 80 DB,
σύμφωνα με  το  αριθ.  2327/05-09-2013  έγγραφο και  σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης  Δημόσιας  Υγείας  και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας .
(ε) 'Έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις για το θέμα αυτό.
Κατόπιν τούτων σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Κ. Μαυρομματίου αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και έλαβαν υπόψη 

  την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06
  την παρ. 1Β του άρθρου 83 του Ν.3852/10,



  το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης.
  το άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007
  το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’)
  την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α’)
  την Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’)
  την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013
  την αίτηση του ανωτέρω και το αριθμ. 2327/05-09-2013 έγγραφο και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
και  αφού  διαπιστώθηκε  η  πληρότητα  του  φακέλου  με  τα  σχετικά  δικαιολογητικά,  μετά  από  διαλογική
συζήτηση,
 

Αποφασίζει ομόφωνα  

1. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων - μουσικής από 01-05-2013 έως 31-12-2013
στο κατάστημα «Καφέ - Ουζερί - Ψησταριά» του Πάπαρη Κωνσταντίνου του Θωμά που βρίσκεται στη
Δ.Κ. Μαυρομματίου του Δήμου Μουζακίου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου.
2.  Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τη χορήγηση της σχετικής άδειας στον αιτούντα.

  Η παρούσα απόφαση πήρε Αυξ. Αριθμ: 24/2013

    Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                                       Ακολουθούν υπογραφές 
  

                          
      Γκινής Επαμεινώνδας
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