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από ην 4
ν
 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 20/2011. 

                                                               Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                  Υνξήγεζε άδεηαο κνπζηθήο  

                                              

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 20ε Μαίνπ 2011 εκέξα 

Παξαζθεπή  θαη ώξα   13:00   ζπλήιζε   ζε   ζπλεδξίαζε   ε  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή 

Κάζνπ, κεηά από   κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κε αξηζ. Πξση. 1469/16-

5-2011, πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα 

κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10. 

        Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν –7- 

κειώλ βξέζεθαλ παξόληα –5- κέιε: 

 

                      Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ                                                     Α Π Ο Ν Σ Δ  

              --------------------                                                      ------------------ 

1.- Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο             1.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ,    

2.- Ηιίαο  Γαιαλάθεο, Αλη/δξνο                        2.- Μελάο Ιεξνκόλαρνο λα θαη   

3.- Μαξία  Φξαγθνύιε, Μέινο                                λόκηκα πξνζθιήζεθαλ 

4.- Κσλ/λνο Μ. Μελάο, Μέινο 

5.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, Μέινο                                       

      Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ Γεκνηηθό ππάιιειν Βηληηάδε Βαζίιεην. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 5
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  εμέζεζε όηη ν 

ζπκπαηξηώηεο καο θ. Ηιίαο – Ισάλλεο Ξπδηάξεο ηνπ Μελά , θαηέζεζε αίηεζε, 

ζπλνδεπόκελε από ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθήο ζην 

θαηάζηεκά ηνπ (Καθεηέξηα), ην νπνίν επξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό Φξπ πεξηνρή  ηνπ 

Γήκνπ Κάζνπ θαη θάιεζε ηελ Γ.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ή κε ηεο 

αδείαο. 

     Η Γ.Δ. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο, είδε ηελ από 7/4/2011 αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ην 15061 ζεηξά Β από 29-

3-2011 Σηκνιόγην Παξνρήο Τπεξεζηώλ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πξνο Πξνζηαζία 

ηεο Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο Α.Δ. θαη ηελ κε αξ. πξση. 2328/20-4-2011 εηζήγεζε 

ηνπ Σκήκαηνο Τγείαο & Πξόλνηαο ηνπ Δπαξρείνπ Καξπάζνπ 

                                      Α π ν θ α ζ ί δ ε η             Ο κ ό θ σ λ α   : 

1.- Υνξεγεί ζην θαηάζηεκα (ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟ ΥΧΡΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ),  ηνπ θ.  

ΗΛΙΑ – ΙΧΑΝΝΗ ΞΤΓΙΑΡΗ ηνπ ΜΗΝΑ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηνλ νηθηζκό ΦΡΤ 

ηνπ ΓΗΜΟΤ ΚΑΟΤ, άδεηα ρξήζεο ξαδηνθώλνπ, θαζεηνθώλνπ, C.D. κηθξήο ηζρύνο 

εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο από ζήκεξα κέρξη 30/9/2011. 

2.- Η άδεηα ρνξεγείηαη γηα κελ ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν κέρξη ηεο 11:00 κ.κ. ώξαο θαη 

γηα δε ηελ ζεξηλή κέρξη 12:00 λπθηεξηλήο ώξαο, κε ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 

α.- Σα ερεία λα επξίζθνληαη εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Β.- Ο παξαγόκελνο ήρνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 80 db εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηα 

35db εθηόο απηνύ. 

Γ.- Καηά ηελ ρξήζε ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ νη πόξηεο θαη ηα παξάζπξα ζα 

παξακέλνπλ θιεηζηά. Σπρόλ απζαίξεηε κεηαηξνπή ηνπ θαηαζηήκαηνο από 

ζηεγαζκέλν ζε ππαίζξην κε άλνηγκα ζηέγεο θ.ι.π. ή κεηαθνξά ησλ ερείσλ ζην 

ύπαηζξν απαγνξεύεηαη. 



Γ.- Η κνπζηθή δελ ζα ιεηηνπξγεί θαηά ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο ώξεο θνηλήο εζπρίαο 

θαη δελ ππάξρνπλ πξνϋπνζέζεηο γηα ηπρόλ παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 

κνπζηθήο. 

 

    Η απόθαζε πήξε α.α.  20/2011. 

 

 

 

          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                          ΣΑ ΜΔΛΗ 

ππ: Γ.Δ.ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ                       ππ: Η.Ι.ΓΑΛΑΝΑΚΗ 

                                                                   ππ: Μ.Δ.ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ 

                                                                   ππ: Κ.Μ.ΜΗΝΑ 

                                                                   ππ: I. A. ΜΟΝΓΑΝΟ 

                                                                    

 

       ΧΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ 

       ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΧΝ                                   Ο ΔΙΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΙΚ. ΔΠ. ΚΑΟΤ 

 

 

 

    ΓΔΧΡΓΙΟ  ΔΜΜ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ                    ΒΑΙΛΔΙΟ Γ. ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 


