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Πρακτικό συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ της 9 η ς ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2011.

Στην Αµφ ίκλεια και σ το ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αµφ ίκλειας, σ ήµερα την
9 η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδας
Παρασκευή και ώρα 10.00΄ π.µ. συνήλθε σε συνεδρίασ η το Συµβούλιο
της

∆ηµοτικής

Κοινότητας

ΑΜ ΦΙΚΛΕΙ ΑΣ,

ύστερα

από

την

αριθ.

11241/5-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα
σύµβουλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,
για

την

συζήτηση

και

διατύπωσ η

προτάσεω ν

πρoς

το

∆ηµοτικό

Συµβούλιο Αµφ ίκλειας-Ελάτειας, επί τω ν κατω τέρω θεµάτω ν :

Θέµα

1ο

:

Περί

έκδοσης

άδειας

µουσικής

στο

Κατάστηµα

Πα ναγιωτοπούλου Ευφροσύ νης του Λουκά.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίσ τωσε ότι
σε σύνολο πέντε (5) Τοπικώ ν Συµβούλω ν ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ποζιός Γεώργιος (Πρόεδρος)
2. ∆ιαµαντώ νη Ευθυµία

(0)

3. Αυγερινάκου Βασιλική
4. Ριζοµάρκος Νικόλαος
5. Ζυγούρος Λεωνίδας

Στη

συνεδρίασ η

Υπάλληλος

παραβρέθηκε

ο

κ.

Κολοτούρας

Αθανάσιος

του ∆ήµου Αµφίκλειας- Ελάτειας για την τήρηση τω ν

πρακτικώ ν.
Ο Πρόεδρος ύσ τερα από τη διαπίσ τωση απαρτίας
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέµατα της
διάταξης.

κήρυξε την
ηµερήσ ιας
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Θέµα

1ο

Περί

:

έκδοσης

άδειας

µουσικής

στο

Κατάστηµα

Πα ναγιωτοπούλου Ευφροσύ νης του Λουκά.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη του συµβουλίου το
αριθ. 6316/30-8-2011 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριµνας
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας µε το οποίο µας γνωρίζει ότι το
κατάστηµα

της

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΟΥΖΕΡΙ»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ του ΛΟΥΚΑ που βρίσκεται στην οδό ΕΥΤΑΞΙΑ 2 στην
Αµφίκλεια

του

∆ήµου

Αµφίκλειας-Ελάτειας

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 (A), όπως
προβλέπεται από την Α5/3010/85 υγειονοµική διάταξη.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Αµφίκλειας, οµόφωνα
Αποφασίζει
Επιτρέπει την έκδοση άδειας για χρήση µουσικής στο κατάστηµα
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΟΥΖΕΡΙ» της ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ
του ΛΟΥΚΑ που βρίσκεται στην οδό ΕΥΤΑΞΙΑ 2 στην Αµφίκλεια του ∆ήµου
Αµφίκλειας-Ελάτειας σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο αριθ. 6316/30-82011

έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριµνας της

Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στο εισηγητικό µέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 35/2011.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡ Ο Ε ∆ Ρ ΟΣ
Π οζι ό ς Γε ώ ρ γι ος

ΤΑ

ΜΕΛΗ

∆ιαµαντώ νη Ευθυµία
Αυγερινάκου Βασιλική
Ριζοµάρκος Νικόλαος
Ζυγούρος Λεω νίδας
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΟΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

