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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

96/2017 

από το πρακτικό της 10
ης

/ 22.06.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 5
ο
 : Εξέταση αιτήματος Σταύρου Γουργιώτη του Δημητρίου περί  καθορισμού  αριθμού 

παραστάσεων και περί εκμίσθωσης του υπαίθριου περιφραγμένου Δημοτικού Αθλητικού 

χώρου (Γήπεδο Αγιάς) με σκοπό τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 22.06.2017, ώρα 7:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 4470/18.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αναστασίου Ιωάννης 3. Αργυρούλης Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης
1
 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Μπεϊνάς Αντώνιος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Ριζούλης Στέφανος 

20. Σιμούλης Θωμάς 21. Σουλιώτης Θεόδωρος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αγγελακόπουλος Ρίζος 25. Μασούρας Γεώργιος 

26. Σκαπέτης Αντώνιος 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Νικόλαος Κολοβός (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 

Αλέξανδρος Ντελής. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 5
ο
 : Εξέταση αιτήματος Σταύρου Γουργιώτη του Δημητρίου περί  καθορισμού  αριθμού 

παραστάσεων και περί εκμίσθωσης του υπαίθριου περιφραγμένου Δημοτικού Αθλητικού 

χώρου (Γήπεδο Αγιάς) με σκοπό τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων. 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς 

την πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή 

των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς 

Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Χριστίνα Γιαννουλέα, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Σύμφωνα με τον νόμο 4229 ΦΕΚ Α΄8/10.01.2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου 

παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 4 παρ. α ορίζεται όπως με απόφαση του 

οικείου δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται ο ετήσιος ανώτατος αριθμός παραστάσεων που μπορούν να 

δοθούν σε ένα χώρο με άδεια παράστασης. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) 

παραστάσεις ετησίως. 

 

Άδεια παράστασης είναι η εκτελεστή διοικητική πράξη, με την οποία προσδιορίζεται ο μέγιστος πληθυσμός 

και πιστοποιείται ότι μία παράσταση που θα δοθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, σε οριζόμενο χώρο, 

στεγασμένο ή υπαίθριο περιφραγμένο, για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 

μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες ασφάλειας των εργαζομένων και του κοινού και χωρίς να 

προκαλείται όχληση στους περιοίκους. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν.4229 ΦΕΚ Α΄8/10.01.2014 η άδεια παράστασης εκδίδεται 

από τον οικείο δήμο, μετά από αίτηση του υπεύθυνου της παράστασης, με την οποία προσδιορίζεται το 

χρονικό διάστημα στο οποίο διενεργείται η αδειοδοτούμενη παράσταση, καθώς και το περίγραμμα του 

χώρου μέσα στον οποίο αυτή διενεργείται. Η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό (ενεργητικής) 

πυροπροστασίας για χρήση χώρου συνάθροισης κοινού. Για παραστάσεις με μέγιστο πληθυσμό πενήντα 

(50) ατόμων, υποβάλλεται κοινή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου και αυτού στο όνομα του 

οποίου εκδίδεται η άδεια παράστασης, σχετικά με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέσων ασφάλειας του 

κοινού και των εργαζομένων. Για παραστάσεις με μέγιστο πληθυσμό μεγαλύτερο των πενήντα (50) 

ατόμων, η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται από αρμόδιο μηχανικό και σε 

περίπτωση που δεν απαιτείται πιστοποιητικό ενεργητικής προστασίας μέσα στην ίδια ΥΔ θα αναφέρεται 

ότι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας. 
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Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν.3856/2006,  ορίζεται ότι: «Το 

δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκμισθώνει, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, θέατρα και κινηματοθέατρα ή άλλους χώρους, για 

επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού το συμβούλιο εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που 

θα πραγματοποιηθούν». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα καθώς και : 

- την υπ’ αριθμ.14737/183889/12-10-2015 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ περί χορήγησης άδειας λειτουργίας στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις του γηπέδου Αγιάς. 

- την απόφαση 161/2012 περί Κανονισμού για την άδεια χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος - παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων. 

- την αστυνομική διάταξη 3/1996 (1023/2/37-ια/08.01.1996) (ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β') Μέτρα για την 

τήρηση της κοινής ησυχίας. 

- την  Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/1985 τεύχος Β') «Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από 

θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων» του Υπ. Υγείας Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

- την υπ. αριθμ. 5451/15-6-2017 αίτηση του Γουργιώτη Σταύρου του Δημητρίου (διακριτική 

επωνυμία διοργανωτή  “Libido Productions”) με την οποία ζητά την έγκριση του Δημοτικού 

Συμβουλίου για την πραγματοποίηση τριήμερου (3) 1ου ετήσιου Φεστιβάλ ρόκ μουσικής, στις 21-

22-23 Ιουλίου στον  υπαίθριο περιφραγμένο Δημοτικό Αθλητικό Χώρο (Γήπεδο Αγιάς), όπως 

αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα και για αριθμό ατόμων μέχρι 2000 και τοποθέτηση 

500 πλαστικών καρεκλών την τρίτη μέρα της διοργάνωσης . Στην αίτηση του αναφέρει ότι θα 

υπάρχει 24ωρη φύλαξη από ιδιωτική εταιρία φύλαξης για το διάστημα 17-24 Ιουλίου και από τις 

17εως 20 Ιουλίου θα γίνει η μεταφορά και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και ζητά 

επίσης παράταση ωραρίου μουσικής για το τριήμερο μέχρι τις 6 πμ το πρωί. 

 

Καλείτε το δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει θετικά ή αρνητικά  για:  

 

Α. τον αριθμό των μουσικών παραστάσεων που μπορούν να δοθούν στον Δημοτικό περιφραγμένο χώρο του 

Γηπέδου Αγιάς και συγκεκριμένα να επιτραπούν τρείς (3) μουσικές παραστάσεις για το διάστημα 21-22-23 

Ιουλίου 2017, με εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού από τις 17-20 Ιουλίου, αφού κρίνετε ότι η 

διεξαγωγή της παραπάνω εκδήλωσης προάγει τα κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα του Δήμου και η 

ποιότητα των εκδήλωσης είναι ικανοποιητική και εφόσον βέβαια ο ενδιαφερόμενος καταθέσει υπεύθυνη 

δήλωση μηχανικού ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας του κοινού και των εργαζομένων 

και υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την σωστή και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του  

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθώς επίσης και πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας εφόσον 

απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ειδάλλως ΥΔ μηχανικού όπου θα αναφέρεται ότι ελήφθησαν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας. 

 

Β. το μίσθωμα και τους όρους της απ’ ευθείας εκμίσθωσης για τον υπαίθριο περιφραγμένο Δημοτικού χώρο 

του Γηπέδου Αγιάς, όπως αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα  της αίτησης του Γουργιώτη 

Σταύρου του Δημητρίου (διακριτική επωνυμία διοργανωτή  “Libido Productions”) για το τριήμερο 21, 22, 

και 23 Ιουλίου 2017, ως εξής:  

1) Το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 400,00€ ( το οποίο θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο)  πλέον 

Φ.Π.Α. για ολόκληρη την μισθωτική περίοδο, το οποίο θα καταβληθεί με την υπογραφή του 

σχετικού συμφωνητικού της εκμίσθωσης και κατόπιν θα εκδοθεί η άδεια παράστασης.  

2) Όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του χώρου θα βαρύνουν τον Γουργιώτη Σταύρο του 

Δημητρίου. 

3) Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά ότι για κάθε ζημία που θα υποστούν οι παραχωρημένοι 

χώροι πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά το πέρας των εκδηλώσεων,  ο Γουργιώτης Σταύρος του 

Δημητρίου θα προβεί σε πλήρη αποκατάσταση της ζημίας αυτής (όπως για παράδειγμα για τυχόν 

καταστροφή του χλοοτάπητα κλπ.).  
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4) Εάν απαιτηθεί έκτακτη επείγουσα ιατρική φροντίδα για τους συμμετέχοντες, υπεύθυνος είναι  ο  

Γουργιώτης Σταύρος του Δημητρίου  

5) Ο  Γουργιώτης Σταύρος του Δημητρίου, θα φέρει την ευθύνη για την ηλεκτροδότηση του χώρου και 

οι δαπάνες ηλεκτροδότησης θα βαρύνουν την ίδια 

6) Ο  Γουργιώτης Σταύρος του Δημητρίου, ως διοργανωτής των εκδηλώσεων, υποχρεούται να 

φροντίζει κατά τη διάρκειά τους, για την ασφάλεια, περιφρούρηση και τήρηση της τάξης, καθώς 

επίσης και για την υγιεινή και καθαριότητα του χώρου.  

7) Ο  Γουργιώτης Σταύρος του Δημητρίου, υποχρεούται να παραδώσει τους χώρους ελεύθερους μετά 

τη λήξη της εκδήλωσης. 

8) Ο  Γουργιώτης Σταύρος του Δημητρίου οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις περί πνευματικών 

δικαιωμάτων οι οποίες θίγουν τον ίδιο και μόνο αυτόν. 

9) Ο  Γουργιώτης Σταύρος του Δημητρίου οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της αστυνομικής διάταξης 

3/1996  (1023/2/37-ια/08.01.1996) (ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β') Μέτρα για την τήρηση της κοινής 

ησυχίας και της 

Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/1985 τεύχος Β') «Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους 

μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων» του Υπ. Υγείας Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την απόφαση ΔΣ :161/2012 περί Κανονισμού για την άδεια χρήσης 

μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - παράταση ωραρίου χρήσης 

μουσικών οργάνων. 

10) Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που ενδεχομένως θα προκύψει από τη μη 

εκτέλεση των συμφωνηθέντων υπάγεται στην τοπική αρμοδιότητα των καθ’ ύλης αρμοδίων 

δικαστηρίων της Λάρισας. 

    
Γ. να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Αγιάς για τα περαιτέρω. 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος 

Ολύμπιος είπε στην τοποθέτησή του:  

«Σαφώς και συναινούμε και θα το ψηφίσουμε, αλλά επειδή παρατηρείτε το φαινόμενο και μετά από 
τέτοιες εκδηλώσεις την επόμενη μέρα να τρέχουν ο τοπικός Πρόεδρος και οι ντόπιοι εκλεγμένοι να 
μαζέψουν τα σκουπίδια και αν δεν το κάνουν να τους βρίζουν, προτείνω εγγυητική 500€ που θα κατατεθεί 
πριν την εκδήλωση και θα επιστρέφεται αφού τα έχει μαζέψει όλα και έχουν γίνει όλα σωστά. Αν δεν γίνει 
αυτό να δεσμευθεί ο Δήμαρχος ότι αν δεν μαζευτούν τα σκουπίδια θα πάμε οι δυο μας να τα 
μαζέψουμε». 
 
Ο ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος Αντώνης Μπεϊνάς είπε στην τοποθέτησή του:  

«Σαφέστατα και συμφωνούμε με τέτοιες εκδηλώσεις. Πρέπει να γίνονται στον τόπο μας, πόσο μάλλον που 
μιλάμε για ένα τριήμερο φεστιβάλ  και ο δήμος πρέπει να είναι αρωγός». 
 
Ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτηση του: «Επειδή όλοι μας με την προσπάθεια 
συμφωνούμε και επειδή είναι η πρώτη αυτού του είδους που γίνεται στην Αγιά, προτείνω το μίσθωμα στα 
300€ συν 100€ για τα απορρίμματα, συνολικά δηλαδή 400€. Έτσι θα στηρίξουμε ομόφωνα την 
προσπάθεια και την εκδήλωση που γίνεται για πρώτη φορά στην Αγιά». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση της αρμόδιας δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 

- την απουσία του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, 

- τις διατάξεις του ν. 4229/2014 ΦΕΚ (Α΄ 8): «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου 

παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις»  
- τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 2 του ν. 3463/06 (Α΄ 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- την υπ’ αριθμ.14737/183889/12-10-2015 (ΑΔΑ: ΩΠΧ0ΟΡ10-ΔΣΜ) απόφαση του Γ.Γ. της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ περί χορήγησης άδειας 

λειτουργίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου Αγιάς, 

- την αστυνομική διάταξη 3/1996 (1023/2/37-ια/08.01.1996) (ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β') Μέτρα για την 

τήρηση της κοινής ησυχίας,  

- την  Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/1985 τεύχος Β') «Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από 

θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων» του Υπ. Υγείας 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

- την απόφαση 161/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-ΚΔΛ) με θέμα: «Κανονισμός για την άδεια χρήσης 

μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - παράταση ωραρίου χρήσης 

μουσικών οργάνων», που ελέγχθηκε και εγκρίθηκε εν μέρει με την υπ’ αριθμ. 

14597/159769/07.09.2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΡ10-74Λ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφερείας 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ. αριθμ. 5451/15.06.2017 αίτηση του Γουργιώτη Σταύρου του Δημητρίου (διακριτική 

επωνυμία διοργανωτή  “Libido Productions”), 

- την υπ’ αριθμ.2/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, 

- την απουσία του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, 

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε το αίτημα του Σταύρου Γουργιώτη του Δημητρίου (διακριτική επωνυμία διοργανωτή  

“Libido Productions”)  (ΑΦΜ: 043878802), για την παραχώρηση του υπαίθριου περιφραγμένου Δημοτικού 

χώρο του Γηπέδου Αγιάς, με απ’ ευθείας εκμίσθωση και με σκοπό τη διοργάνωση εκδηλώσεων το τριήμερο 

21, 22, και 23 Ιουλίου 2017, αφού κρίνουμε ότι η διεξαγωγή των παραπάνω εκδηλώσεων προάγει τα 

κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα του Δήμου και η ποιότητα των εκδηλώσεων είναι ικανοποιητική. 

 

Β. Εγκρίνουμε, για την ανάγκες των εκδηλώσεων, την παράταση του ωραρίου μουσικής για το τριήμερο 

21, 22, και 23 Ιουλίου 2017 μέχρι τις δύο (2) το πρωί, σύμφωνα τις διατάξεις της αστυνομικής διάταξης 

3/1996  (1023/2/37-ια/08.01.1996) (ΦΕΚ Β' 15) Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας και της 

Α5/3010/1985 (Β'593) «Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων 

διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων» του Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την 

την απόφαση 161/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-ΚΔΛ) με θέμα: «Κανονισμός για την άδεια χρήσης μουσικών 

οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων», που 

ελέγχθηκε και εγκρίθηκε εν μέρει με την υπ’ αριθμ. 14597/159769/07.09.2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΡ10-74Λ) 

απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφερείας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

 

Γ. Καθορίζουμε το μίσθωμα και τους όρους της απ’ ευθείας εκμίσθωσης του υπαίθριου περιφραγμένου 

Δημοτικού χώρο του Γηπέδου Αγιάς, όπως αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα  της αίτησης του 

Γουργιώτη Σταύρου του Δημητρίου (διακριτική επωνυμία διοργανωτή  «Libido Productions») για το 

τριήμερο 21, 22, και 23 Ιουλίου 2017, ως εξής:  

1. Το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων (400,00€) πλέον Φ.Π.Α. για ολόκληρη την μισθωτική 

περίοδο, το οποίο θα καταβληθεί με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού της εκμίσθωσης και 

κατόπιν θα εκδοθεί η άδεια παράστασης.  

2. Όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του χώρου θα βαρύνουν τον Γουργιώτη Σταύρο του 

Δημητρίου. 
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3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά ότι για κάθε ζημία που θα υποστούν οι παραχωρημένοι χώροι 

πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά το πέρας των εκδηλώσεων,  ο Γουργιώτης Σταύρος του Δημητρίου θα 

προβεί σε πλήρη αποκατάσταση της ζημίας αυτής (όπως για παράδειγμα για τυχόν καταστροφή του 

χλοοτάπητα κλπ.).  

4. Εάν απαιτηθεί έκτακτη επείγουσα ιατρική φροντίδα για τους συμμετέχοντες, υπεύθυνος είναι  ο  

Γουργιώτης Σταύρος του Δημητρίου  

5. Ο  Γουργιώτης Σταύρος του Δημητρίου, θα φέρει την ευθύνη για την ηλεκτροδότηση του χώρου και οι 

δαπάνες ηλεκτροδότησης θα βαρύνουν την ίδια 

6. Ο  Γουργιώτης Σταύρος του Δημητρίου, ως διοργανωτής των εκδηλώσεων, υποχρεούται να φροντίζει 

κατά τη διάρκειά τους, για την ασφάλεια, περιφρούρηση και τήρηση της τάξης, καθώς επίσης και για 

την υγιεινή και καθαριότητα του χώρου.  

7. Ο  Γουργιώτης Σταύρος του Δημητρίου, υποχρεούται να παραδώσει τους χώρους στην κατάσταση που 

τους ελεύθερους μετά τη λήξη της εκδήλωσης. 

8. Ο  Γουργιώτης Σταύρος του Δημητρίου οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις περί πνευματικών 

δικαιωμάτων οι οποίες θίγουν τον ίδιο και μόνο αυτόν. 

9. Ο  Γουργιώτης Σταύρος του Δημητρίου οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της αστυνομικής διάταξης 3/1996  

(1023/2/37-ια/08.01.1996) (ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β') Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας και της 

Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/1985 τεύχος Β') «Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους 

μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων» του Υπ. Υγείας Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την απόφαση ΔΣ: 161/2012 περί Κανονισμού για την άδεια χρήσης 

μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - παράταση ωραρίου χρήσης 

μουσικών οργάνων. 

10. Ο  Γουργιώτης Σταύρος του Δημητρίου εγγυάται ότι θα παρέχει στο χώρο 24ωρη φύλαξη από ιδιωτική 

εταιρία φύλαξης για το διάστημα 17-24 Ιουλίου. 

11. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που ενδεχομένως θα προκύψει από τη μη εκτέλεση 

των συμφωνηθέντων υπάγεται στην τοπική αρμοδιότητα των καθ’ ύλης αρμοδίων δικαστηρίων της 

Λάρισας. 

 

Δ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 96/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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