ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΨΚ-7ΜΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Απόσπασµα από το πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης του συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας
Κ.Τιθορέας .
Σήµερα στις 22 ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30 π.µ. το Τοπικό
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κάτω Τιθορέας συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Κάτω Τιθορέας ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου του
Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
κατωτέρω θέµατα ηµερήσιας διάταξης .
ΘΕΜΑ 1ο : ΠΕΡΙ ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)
ΤΟΥ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης , ο κ.Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου διαπίστωσε ότι σε
σύνολο 5 µελών ήταν παρόντες 3 και απόντες 2.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Παρόντες
1. Ζήσης Θεόδωρος
2. Ζήσης Ιωάννης
3. Αργυρίου Γεωργία

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χάκα Μαρία
2 .Ράπτη Μαρία

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κος Παπαγεωργίου Κων/νος για την τήρηση των
πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση πλειοψηφίας κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης για τα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
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ΘΕΜΑ 1ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2011

Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής : Έθεσε
υπόψη του Κοινοτικού Συµβουλίου το έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας µε αριθµ.πρωτ 7736/17-11-2011, µε το οποίο
µας γνωρίζεται ότι το κατάστηµα ΚΑΦΕΤΈΡΙΑ του ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που βρίσκεται
στην στη πλατεία της Κάτω Τιθορέας µπορεί να κάνει χρήση στερεοφωνικού µηχανήµατος µικρής
ισχύος ,για τη δηµιουργία ευχάριστης ατµόσφαιρας ,εφόσον κατά τη λειτουργία του έχει κλειστές
τις πόρτες και τα παράθυρα ,τα ηχεία βρίσκονται µέσα στο κατάστηµα και η µέγιστη ηχοστάθµη
του παραγόµενου ήχου δεν υπερβαίνει τα ογδόντα (80) DB όπως προβλέπεται από την (α) σχετική
Υγειονοµική ∆ιάταξη.

Το τοπικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου

Αποφασίζει Οµόφωνα
Την χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων στερεοφωνικής µουσικής.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται , όπως φαίνεται ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος

Ζήσης Θεόδωρος

Τα Μέλη

Η Γραµµατέας

1. Ζήσης Ιωάννης
2. Αργυρίου Γεωργία

Παπαγεωργίου Κων/νος

Ακριβές απόσπασµα
Κάτω Τιθορέα 27-12-2011

Ο Πρόεδρος

Ζήσης Θεόδωρος

