Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:9/2015
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 42-2015
Στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας σήµερα στις 06 του µήνα Μαίου του έτους 2015, ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 16.00 µ.µ., ήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Λευκάδας µετά την αριθ. πρωτ.7954/29.04.2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας, η οποία επιδόθηκε στον καθένα από
τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄87), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Παναγιώτης Γαντζίας
2]Σπυρίδων Πετούσης
3]Βασίλειος Βαγενάς
4]Ιωάννα Ντουζέπη

ΑΠΟΝΤΕΣ
1]Γεωργία Κοντογεώργη

Πρακτικά τηρεί η Γραµµατέας της ∆/Κ κα Μαρία Παστέλη.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος της ∆/Κ κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 4ον εντός της Η.∆. της αριθ.9-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας.
Απόφαση ∆/Κ σχετικά µε χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής – µουσικών
οργάνων στο κατάστηµα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV «ΜΠΑΡ» του Κατωπόδη Σπυρίδωνα του
Μενελάου, στη συµβολή των οδών Αναπαύσεως και Φιλοσόφων Λευκάδα.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαντζίας, Πρόεδρος
Ο πρόεδρος της ∆/Κ Λευκάδας εισηγούµενος το θέµα θέτει υπόψη του Συµβουλίου
το φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άδεια λειτουργίας
µουσικής – µουσικών οργάνων, στο κατάστηµα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας
Κατωπόδη Σπυρίδωνα του Μενελάου που ευρίσκεται στην συµβολή των οδών
Αναπαύσεως & Φιλοσόφων στη Λευκάδα, προκειµένου να τεθεί υπόψη του
συµβουλίου σας, για την λήψη απόφασης σχετικά µε την χορήγηση της παραπάνω
άδειας.
Το παραπάνω κατάστηµα υπέβαλε στον ∆ήµο µας αίτηση µε τα προβλεπόµενα
δικαιολογητικά την 08-04-2015.
Το Τµήµα Υγειονοµικού Ελέγχου µε το αριθ:7518/1092/22-04-2015 έγγραφό του
εγκρίνει την χρήση µουσικής στην αίθουσα της επιχείρησης, µε τους όρους που
περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο.
Έπειτα από τα παραπάνω και αφού λάβετε υπόψη τις δ/ξεις του άρθρου 83 παρ. 1
του Ν.3852/2010 και σε συνδυασµό µε τις δ/ξεις των άρθρων της Α5/3010/85 Υγ/κής
∆/ξης, και την 3/96 Αστ. ∆ιάταξη, παρακαλούµε να αποφασίσετε για την χορήγηση ή

µη άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων στο κατάστηµα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας Κατωπόδη Σπυρίδωνα του Μενελάου που ευρίσκεται στην
συµβολή των οδών Αναπαύσεως & Φιλοσόφων στη Λευκάδα.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Συµβούλιο της ∆/Κ
Αποφασίζει Οµόφωνα
Χορηγεί άδεια λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων, στο κατάστηµα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV «ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας Κατωπόδη Σπυρίδωνα του Μενελάου, το
οποίο λειτουργεί στη συµβολή των οδών Αναπαύσεως και Φιλοσόφων Λευκάδα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 42/2015
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ

