ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
1 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα 30η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2012, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12.30 μ. στην αίθουσα του παλαιού Δημαρχείου στη Προσοτσάνη,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Προσοτσάνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2394/26-1-2012 πρόσκληση του Προέδρου,
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικά στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα επτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Λύσσελης Αγγελος
2.-Ανθίτσας Αλέξανδρος
3.-Τζώρτζης Γεώργιος
4.-Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
5.- Μεσονύχτης Κυριάκος
6.-Γεωργιάδης Γεώργιος
7.-Σαρίδης Αλκης

ΑΠΟΝΤΕΣ

κανείς

Αριθ. Απόφ : 5/2012
ΘΕΜΑ: Χορήγηση
άδειας μουσικής στο κατ/μα της κ. Αργυροπούλου
Ελισσάβετ, που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Αργυρούπολης.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα
εξής:
Η κ. Αργυροπούλου Ελισσάβετ του Χρυσοστόμου, η οποία διατηρεί
κατάστημα «καφενείο» , στη Τοπική Κοινότητα Αργυρούπολης με την αριθμ.πρωτ.:
2266/25-1-2012 αίτησή του (με
συνημμένα δικαιολογητικά: άδεια ίδρυσης &
λειτουργίας, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, δελτίο ΑΕΠΙ, παράβολο) ζητά τη
χορήγηση αδείας χρήσης μουσικών οργάνων στον εσωτερικό χώρο του καταστήματός
του για το 2012.
Κατόπιν των ανωτέρω κάλεσε την επιτροπή ποιότητας ζωής να αποφασίσει
σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
Είδε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/ 1994 και των σχετικών
διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν.3463/2006 ,και του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.
3852/2010

Μετά από λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών και διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α :
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας χρήσης & λειτουργίας μουσικών οργάνων (και
συγκεκριμένα στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος μετά ηχείων ή μικρά
όργανα) χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή για την δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας,
στο κατάστημα της κ. Αργυροπούλου Ελισσάβετ του Χρυσοστόμου, η οποία
διατηρεί κατάστημα «καφενείο» ,στη Τοπική Κοινότητα Αργυρούπολης, για το έτος
2012.
Η χρήση της μουσικής θα γίνεται στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο & Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για
την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5 / 2012.
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Υπογραφή
υπογραφή
υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

