ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αγιά 2-8-2011
Αριθμός Πρωτ. : 127
Αριθμός απόφασης: 126
Αριθμός Αδείας: 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 75, 80 και 86 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ).
 Της Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από
θορύβους μουσικής κέντρων διασκεδάσεων και λοιπών καταστημάτων».
 Τις διατάξεις του αρ. A1 β/8577/1983 ΥΔ (ΦΕΚ Β 526)
 Τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 10551/2007 (ΦΕΚ Β 246)
 Τις διατάξεις της αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης, « μέτρα για την τήρηση της κοινής
ησυχίας» όπως ισχύει
 Την αριθμό πρωτ.9492/16-6-2011 αίτηση του Γιακούλα Φώτη του Χρήστου κατοίκου
Λάρισας.
 Την με αριθμό πρωτ.3987/22-6-2011 απόφαση – έγκριση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Τμήμα Περιβαλλοντικής
Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου.
 Την αρθμ.26/12-7-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς.
 Το γεγονός ότι καταβλήθηκε υπέρ Δήμου παράβολο 75 ευρώ.
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ
Στον Γιακούλα Φώτη του Χρήστου άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων (μαγνητόφωνο,
πικάπ, τηλεόρασης κ.λ.π.) εντός του καταστήματός του «Καφετέρια» που βρίσκεται στον
Αγιόκαμπο Δ.Ε. Μελιβοίας με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Μέσα στο κατάστημα η μέγιστη Α-ηχοστάθμη δεν θα υπερβαίνει τα 80 DB.
2. Τα μουσικά όργανα θα λειτουργούν όλες τις εποχές του χρόνου εντός της αιθούσης με
κλειστές πόρτες και παράθυρα.
3. Τα μουσικά όργανα και ηχεία δεν θα μεταφέρονται εκτός της αιθούσης σε υπαίθριο χώρο
του καταστήματος για να μην διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.
4. Τα μουσικά όργανα δεν θα λειτουργούν τις ώρες κοινής ησυχίας, εκτός των ωρών της
παράτασης ωραρίου.
5. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο
χρόνο διαρκεί η παρούσα άδεια.
6. Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την
αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξει της υπ. αριθμ.
3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Ο Δήμαρχος
Κοινοποιείται:
1. Α.Τ. Αγιάς
2. Τμήμα Υγείας
3. Ενδιαφερόμενο

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

