
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ   ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ  
      Τ.Κ. 43060

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως

         Στο Μουζάκι σήμερα την 4-10-2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 ο υπογραφόμενος Καλύβας Φώτιος  με εντολή του Προέδρου της
Δ.Κ τοιχοκόλλησα στην εξώπορτα του δημοτικού  καταστήματος  Πίνακα με τα συζητηθέντα θέματα της ημερησίας διάταξης κατά τη συνεδρίαση του
Συμβουλίου της 9-9-13 και στον οποίο πίνακα περιλαμβάνεται και η παρούσα απόφαση.
Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογεγραμμένων μαρτύρων:  1) Καλαμπόκα Ευάγγελου και 2)Ανυφαντής Θωμάς
Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό
  Το τοιχοκόλλησε                                                                                                                                                    Οι Μάρτυρες
         T.Y.Σ.                                                                                                                                                  ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Μουζάκι 4-10-13

Ο Πρόεδρος

Καλαμπαλίκης Θωμάς

                       
  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Της 12)2013 Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας  Μουζακίου

Αριθμός Απόφασης 49)2013

   Περίληψη:   Περί χορήγησης  άδειας  μουσικών οργάνων στους Β.Χαλίλη-Α.Καρδούλα Ο.Ε.
             
Σήμερα την 1ην   Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη  και ώρα 7,30 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

Μουζακίου  συνήλθε  σε  δημόσια   συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  κατάστημα,  ύστερα  από  την  αριθμ.  27-9-2013
πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στα Μέλη αυτής σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Δ.Κ.Κ.  ,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 Καλαμπαλίκης Θωμάς  Πρόεδρος Χ
2. Πούππης Νικόλαος  Αντιπρόεδρος Χ
3. Λιάβα Θεοπίστη  μέλος χ
4. Πλακιάς Φίλιππος  μέλος χ
5. Τριχιάς Πολυχρόνης  μέλος Χ

Τα απόντα μέλη της Δ.Ε. κλήθηκαν νόμιμα
 

Αριθμ.49)2013  
      Ο Πρόεδρος ύστερα από τη  διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήτοι Περί χορήγησης  άδειας  μουσικών οργάνων στους
Β.Χαλίλη-Α.Καρδούλα Ο.Ε.και είπε ότι:

         Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87/2010) “Πρόγραμμα Καλλικράτης"
όπως αυτός ισχύει,  η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών λειτουργίας μουσικής ανήκει στο συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας .
     Εξάλλου, 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 Κοινωνικής Αλληλεγγύης



καθορίζει αναλυτικά τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα δημόσια κέντρα προκειμένου να προστατεύεται
η υγεία του κοινού από θορύβους μουσικής.
     'Ηδη, υποβλήθηκε στο Δήμο αίτηση και φάκελος δικαιολογητικών των  Β.Χαλίλη-Α.Καρδούλα Ο.Ε η οποία
αιτείται  τη  χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  Μουσικών  οργάνων-μουσικής  για  το  έτος  2013  στο  κατάστημά  της
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΟΥΖΕΡΙ -ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ που βρίσκεται στη Δ.Κ. Μουζακίου του Δήμου Μουζακίου.
     'Όπως προκύπτει από το σχετικό φάκελο ο ανωτέρω αιτών :
(α)  Έχει υποβάλλει όλα τα οριζόμενα από τις πιο πάνω Υπουργικές Αποφάσεις δικαιολογητικά,
(β)  Το κατάστημα του  θα λειτουργήσει  συνεχώς όλο το χρόνο  και  κατά τις  ώρες  που καθορίζονται  από τις
Αστυνομικές διατάξεις 
(γ) Το κατάστημα 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  Αλληλεγγύης δηλαδή  κλειστές  τις  πόρτες,  παράθυρα,  ηχεία  εντός  του
καταστήματος  και  η ανωτάτη  επιτρεπομένη ηχοστάθμιση δεν θα υπερβαίνει  τα 80 DB,  σύμφωνα με το αριθ.
2708)19-9-2013  έγγραφο  και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υγείας και  Δημόσιας Υγιεινής Ν. Καρδίτσας  .
(δ)  'Έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις για το θέμα αυτό.
           Το συμβούλιο , αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 83  του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ  Α΄87/2010)  “Πρόγραμμα  Καλλικράτης"  όπως  αυτός  ισχύει  και  των  σχετικών  Υπουργικών
Αποφάσεων, και αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου με τα σχετικά δικαιολογητικά, μετά από διαλογική
συζήτηση,
 

Αποφασίζει ομόφωνα  

     Εγκρίνει  τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων - μουσικής για το έτος  2013  στο κατάστημα
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΟΥΖΕΡΙ -ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ των  Β.Χαλίλη-Α.Καρδούλα Ο.Ε που βρίσκεται στη Δ.Κ.. Μουζακίου του
Δήμου Μουζακίου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  49)2013

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη
  

      Ο Πρόεδρος                                                               Τα Μέλη
                                           Ακολουθούν υπογραφές

Καλαμπαλίκης Θωμάς

 


