Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:4/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:28/2012
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 30 του
µήνα Απριλίου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά την αριθ.πρωτ.10411/2604-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σούνδιας Πραξιτέλης
Στραγαλινός Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος
2)Μεσσήνης Ιωάννης
3)Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του ∆ήµου
Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ Η.∆.:

Απόφαση Επιτροπής σχετικά µε ανανέωση ή µη άδειας

µουσικής-µουσικών οργάνων στο κατάστηµα ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας Γλένη
Σάββα του Παναγιώτη στον Αγ.Νικήτα Λευκάδας.
Εισηγητής: κ.Ανδρέας Συκιώτης
Υπάλληλος ∆ήµου

Ο Εισηγητής ανέφερε τα παρακάτω:
«Θέτω υπόψη σας τον φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων, στο
κατάστηµα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Γλένη Σάββα του Παναγιώτη
που
ευρίσκεται στον Άγιο Νικήτα Λευκάδας, προκειµένου να τεθεί υπόψη της
επιτροπής σας, για την λήψη απόφασης.
Το παραπάνω κατάστηµα υπέβαλε στον ∆ήµο µας αίτηση µε τα
προβλεπόµενα δικαιολογητικά (αριθ.πρωτ:10016/20.04.2012) για την ανανέωση
της 8061/28.1.2011 άδειας µουσικής που είχε χορηγηθεί από την υπηρεσία µας,
σύµφωνα µε την αριθ.3264/05.11.20101 έγκρισης του Τµήµατος Υγιεινής και
Υγειονοµικού Ελέγχου της Π.Ε. Λευκάδας.
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ21220/ΦΕΚ2496/β/2011, άρθρο 5 «Απλούστευση
διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος», η άδεια µουσικών οργάνων εκδίδεται για αόριστο χρονικό
διάστηµα, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι επιθυµεί την έκδοσή της για
διάστηµα ορισµένο.

Σας γνωρίζω ότι δεν υπάρχουν διαµαρτυρίες από περιοίκους για την
λειτουργία του ανωτέρω καταστήµατος για το 2011 .
Έπειτα από τα παραπάνω και αφού λάβετε υπόψη τις δ/ξεις του άρθρου 73 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, ( η άδεια χορηγείται εφόσον δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων, για την χειµερινή περίοδο έως 22.00 ώρα
και για την θερινή έως 23.00) παρακαλούµε να αποφασίσετε για την ανανέωση ή
µη, της άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ » ιδιοκτησίας Γλένη Σάββα του Παναγιώτη το οποίο λειτουργεί στον
Άγιο Νικήτα Λευκάδας».
Ακολούθως κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω
εισήγηση, µετά από διαλογική συζήτηση
οµόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί την ανανέωση της άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων στο
κατάστηµα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ » ιδιοκτησίας Γλένη Σάββα

του

Παναγιώτη

το

οποίο λειτουργεί στον Άγιο Νικήτα Λευκάδας, για το έτος 2012.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

