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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Σήµερα την 17η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα
και ώρα 13:30 µ.µ. το Τοπικό Συµβούλιο Ελάτειας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Κατάστηµα του πρώην ∆ήµου Ελάτειας ύστερα από την αριθµ. 51/12-10-2011 έγγραφη
πρόσκληση του προέδρου του που επιδόθηκε στα µέλη του Τ.Σ. νόµιµα για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στο παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: «Περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων»
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) µελών
ήταν:

Παρόντες

Απόντες

1.Κινιάκος Ανδρέας, Πρόεδρος
2.Καραούλης Νικόλαος, µέλος
3 Γιουβανάκη Αγαθή, αντ/δρος
4.Σταµόπουλος Ιωάννης

1. Μάρος ∆ηµήτριος, µέλος
αν και νόµιµα κλήθηκε

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Ζαχαρή Σταθούλα , υπάλληλος του ∆ήµου
Αµφίκλειας- Ελάτειας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου ύστερα από διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής και εισηγήθηκε όπως παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 22 /2011
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ. 1β του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης
και της Αποκ/νης ∆ιοίκησης –πρόγραµµα Καλλικράτης» στις αρµοδιότητες του συµβουλίου της
δηµοτικής κοινότητας είναι και η απόφαση για χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής στα
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος όπως και η παράταση του ωραρίου λειτουργίας
µουσικής.
Κατόπιν αυτού θέτω υπόψη ν σας την αίτηση για παράταση της λειτουργίας µουσικής ,του
Ρεντίφη ∆ηµητρίου που διαθέτει κατάστηµα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » στην οδό Ηρώων στην Ελάτεια
,µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας
µουσικής και κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και την αίτηση του
Ρεντίφη ∆ηµητρίου µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΔΑ: 45Ο9ΩΨΚ-5ΙΜ
Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που
βρίσκεται στην οδό Ηρώων στην Ελάτεια , του Ρεντίφη ∆ηµητρίου , µε παράταση του ωραρίου
λειτουργίας µουσικής κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2011 µέχρι την 01:00 πρωινή ώρα.
Ισχύουν οι λοιποί όροι και περιορισµοί της αριθµ. 21/2011 απόφασης του Τοπικού
Συµβουλίου Ελάτειας.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

Κινιάκος Ανδρέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Πρόεδρος

Κινιάκος Ανδρέας

