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Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 80 θαη 81 ηνπ λ. 3463/2006 (Α 114) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4229/14 (ΦΕΚ 8/10.01.2014 ηεύρνο Α’)
3. Σελ ππ’ αξηζ. 96/2017 (ΑΔΑ:ΩΙ12Ω6Ι-Ι1Φ) Απόθαζε ηνπ Δ Αγηάο πεξί «Εμέηαζε
αηηήκαηνο ηαύξνπ Γνπξγηώηε ηνπ Δεκεηξίνπ πεξί θαζνξηζκνύ αξηζκνύ παξαζηάζεσλ θαη
πεξί εθκίζζσζεο ηνπ ππαίζξηνπ πεξηθξαγκέλνπ Δεκνηηθνύ Αζιεηηθνύ ρώξνπ (Γήπεδν
Αγηάο) κε ζθνπό ηε δηνξγάλσζε κνπζηθώλ εθδειώζεσλ» ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ
ππ΄άξηζκ. 8940/107214/13-7-17 (ΑΔΑ:7Ξ900P10-8ΤΥ) απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο
Απ/λεο Δηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Ειιάδαο
4. Σελ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4 η.β/86) Τγεηνλνκηθή Δηάηαμε.
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 3/96 Αζηπλνκηθήο Δηάηαμεο, « κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο θνηλήο
εζπρίαο»
6. Σελ απόθαζε 161/2012 πεξί Καλνληζκνύ γηα ηελ άδεηα ρξήζεο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζε
θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο - παξάηαζε σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθώλ νξγάλσλ.
7. Σελ από 5451/15-6-2017 αίηεζε ηνπ Γνπξγηώηε ηαύξνπ ηνπ Δεκεηξίνπ, (δηαθξηηηθή
επσλπκία δηνξγαλσηή “Libido Productions”) θαηνηθνπ Αγηάο, κε ΑΔΣ ΑΙ 649364 κε ηελ
νπνία δεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξηήκεξνπ (3)
1νπ εηήζηνπ Φεζηηβάι ξόθ κνπζηθήο, ζηηο 21-22-23 Ινπιίνπ ζηνλ ππαίζξην πεξηθξαγκέλν
Δεκνηηθό Αζιεηηθό Υώξν (Γήπεδν Αγηάο),
8. Σελ από 21/6/2017 ππεύζπλε δήισζε ηνπ κεραληθνύ Κπξηάθνπ Καθαλέιε ηνπ Υαξάιακπνπ
όηη ζα ιεθζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο ηνπ θνηλνύ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ
9. Σελ από 21/6/2017 ππεύζπλε δήισζε ηνπ ειεθηξνιόγνπ ΠΛΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ηνπ
Κσλ/λνπ γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνινγηθνύ
εμνπιηζκνύ
10. Σν από 21/7/2017 ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο ηνπ ρώξνπ
ΥΟΡΗΓΟΤΜΕ
ηνλ ηαύξν Γνπξγηώηε ηνπ Δεκεηξίνπ (δηαθξηηηθή επσλπκία δηνξγαλσηή “Libido Productions”)
κε ΑΦΜ: 043878802, άδεηα παξάζηαζεο ζηνλ ππαίζξην πεξηθξαγκέλν Δεκνηηθό ρώξν ηνπ Γεπέδνπ
Αγηάο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξηήκεξνπ (3) ηνπ 1νπ εηήζηνπ Φεζηηβάι ξόθ κνπζηθήο, ζηηο 2122-23 Ινπιίνπ κε ηελ πξνϋπόζεζε λα ηεξεζνύλ νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (4), (5) θαη (6) ησλ
αλσηέξσ θαζώο θαη νη όξνη, νη πξνϋπνζέζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ αλαγξάθνληαη ζην αλσηέξσ
ζπκθσλεηηθό, θάζε παξάβαζε ησλ νπνίσλ ζπλεπάγεηαη εθηόο ηεο πνηληθήο δίσμεο θαη αθαίξεζε
ηεο παξνύζαο.
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