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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 14/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής
 του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 048/2010

ΘΕΜΑ 3Ο: Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στην Κα Γιαννακούλη
         Μαρία, για το κατάστημά της (Μικρό Καφέ), επί της Λ.
         Σταμάτας αρ. 2

   Στη Δροσιά, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 014/30-09-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.& Κ.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα -3-, άρχισε η συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Δημοπούλου Αδαμαντία,
          3.-Ζαμάνης Διονύσιος.  
ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Ουρανός Εμμανουήλ, 2.-Καραγιάννης Κων/νος, αν και
          νόμιμα είχαν κληθεί.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημ. Υγείας της Ν.Α.Α.Α., μας απέστειλε το με αρ. πρωτ. 6121/04-08-2010 έγγραφό του, σύμφωνα με το οποίο ύστερα από αυτοψία που διενήργησε στο κατάστημα (αναψυκτήριο) της Κας Γιαννακούλη Μαρίας με την επωνυμία «Μικρό Cafe» που βρίσκεται στην Λ. Δροσιάς-Σταμάτας αρ. 2, διαπίστωσε ότι πληροί τους όρους των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων και κατά συνέπεια δύναται να της χορηγηθεί άδεια χρήσης μουσικών οργάνων.
   Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ’ όψιν το εδάφιο 2 του άρθρου 80 του Ν.3463/06, προτείνεται, η χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων [(στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή τρία μουσικά όργανα χωρίς ενισχυτή) με ένταση ήχου 80dB(Α) μέσα στο κατάστημα με κλειστές πόρτες και παράθυρα] στην Κα Γιαννακούλη Μαρία για το κατάστημά της (αναψυκτήριο) με την επωνυμία «Μικρό Cafe» που βρίσκεται στην Λ. Δροσιάς-Σταμάτας αρ. 2.
   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Ομόφωνα
αποφασίζει

   Να χορηγηθεί άδεια χρήσης μουσικών οργάνων [(στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή τρία μουσικά όργανα χωρίς ενισχυτή) με ένταση ήχου 80dB(Α) μέσα στο κατάστημα με κλειστές πόρτες και παράθυρα], στην Κα Γιαννακούλη Μαρία, για το κατάστημά της (αναψυκτήριο) με την επωνυμία «Μικρό Cafe» που βρίσκεται στην Λ. Δροσιάς-Σταμάτας αρ. 2, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 6121/04-08-2010 έγγραφο του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημ. Υγείας της Ν.Α.Α.Α.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 048/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.


          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ
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     Ακριβές Απόσπασμα  
      Ο Πρόεδρος της
    Δημαρχιακής Επιτροπής                  



    Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

