ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Πρακτικό 11/2009 συνεδριάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής
Σήμερα στις 31 του μηνός Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. , η Δημαρχιακή
Επιτροπή, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο ύστερα από την πρόσκληση του
Προέδρου τoυ κ.Γκουντάρα Αντωνίου, στα Μέλη αυτής (άρθρο 105 Ν.3463/06) για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης

Στην συνεδρίαση ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.- Γκουντάρας Αντώνιος
2.- Δημηνίκος Γεώργιος
3.- Κορτέσης Κων/νος
4.- Μπελιάς Αντώνιος
5.- Καλαγιάς Γρηγόριος
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 129/2009
ΘΕΜΑ: « Χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων».Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της ΔΕ και είπε τα εξής:
Σας κάνω γνωστό ότι:
1. Ο Aνδρίτσιος Αχιλλέας με την από 21/10/2009 αίτησή τους που ελέγχθηκε με την υπ’ αριθμ
7623/30-11-2009 απόφαση της Δ/νσης Υγιεινής
2. Ο Ντάγκας Νικόλαος. με την από 27/11/2009 αίτησή τους που ελέγχθηκε με την υπ’ αριθμ
8720/11-12-2009 απόφαση της Δ/νσης Υγιεινής
3. Οι Ζαχόπουλος Χ-Αγγελής Σ. με την από 1/12/2009 αίτησή τους που ελέγχθηκε με την υπ’
αριθμ 8507/4-12-2009 απόφαση της Δ/νσης Υγιεινής
Ζητάνε την χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων
Επίσης σας κάνω γνωστό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 80 του
Ν.3463/2006 μεταβιβάζονται στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α’ βαθμού μεταξύ των άλλων και η
έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, μεταξύ των
οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι παραπάνω περιπτώσεις των αιτούντων.
Μετά από τις σχετικές εγκρίσεις, της Δ/νσης Υγιεινής και αφού υπάρχουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά των αιτούντων, προτείνω να προβούμε στην χορήγηση των σχετικών αδειών .
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., έλαβε γνώση των αποφάσεων
της Δ/νσης Υγιεινής Ν. Λάρισας, των σχηματισθέντων φακέλων με τα σχετικά δικαιολογητικά
των αιτούντων και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Χορηγεί άδεια μουσικών οργάνων :
•

Στον Ανδρίτσιο Αχιλλέα για κατάστημα «Καφετέρια» στην Κουτσουπιά

•

Στον Ντάγκα Νικόλαο για κατάστημα « Καφέ- Μπάρ» στην Βελίκα

•

Στον Ζαχόπουλος Χ-Αγγελή Σ για κατάστημα « Καφετέρια» στην Βελίκα
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΟΡΤΕΣΗΣ Κ.
2) ΔΗΜΗΝΙΚΟΣ Γ.

ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

3) ΜΠΕΛΙΑΣ Α.
4) ΚΑΛΑΓΙΑΣ Γ.
.

