Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:14/2015
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 67-2015
Στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας σήµερα στις 19 του µήνα Αυγούστου του έτους 2015,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 16.00 µ.µ., ήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Λευκάδας µετά την αριθ. πρωτ.17482/14.08.2015 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]Βασίλειος Βαγενάς
3]Σπυρίδων Πετούσης
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 2ον εντός της Η.∆. της αριθ.14-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας.
Απόφαση ∆/Κ Λευκάδας για παράταση της άδειας λειτουργίας µουσικής –
µουσικών οργάνων στο κατάστηµα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ»
ιδιοκτησίας Λίβα Χρήστου του Σπυρίδωνα, στην οδό Α. Σικελιανού 4 ισόγειο στη
Λευκάδα.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαντζίας, Πρόεδρος
Ο πρόεδρος της ∆/Κ Λευκάδας εισηγούµενος το θέµα θέτει υπόψη του Συµβουλίου
την από 06-08-2015 αίτηση του Λίβα Χρήστου του Σπυρίδωνα µε την οποία ζητάει
παράταση της άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων, του καταστήµατος
του ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ, που βρίσκεται στη οδό Α. Σικελιανού 4
στο ισόγειο µέχρι την 03.00 ώρα.
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις της 3/96 Αστυν. ∆/ξης (ΦΕΚ 15 Τβ) «Μέτρα για την τήρηση της
κοινής ησυχίας» προβλέπεται ότι η άδεια λειτουργίας µουσικής µπορεί να παραταθεί
ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων ανάλογα µε το είδος των µουσικών οργάνων
και την θέση του καταστήµατος σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους, για τα
κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 και για τα καταστήµατα που
λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η ένταση
των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή ανάλογα µε τον χώρο, ώστε να
δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα.

Αφού λάβετε υπόψη σας την 3/96 Αστυνοµική διάταξη παρακαλώ
όπως
αποφασίσετε για την χορήγηση ή µη, παράτασης µουσικής για το κατάστηµα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ, που βρίσκεται στη οδό Α. Σικελιανού 4 στο
ισόγειο του Λίβα Χρήστου του Σπυρίδωνα.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Συµβούλιο της ∆/Κ
Αποφασίζει Οµόφωνα
Χορηγεί παράταση της άδειας λειτουργίας µουσικής στα ωράρια που προβλέπονται από
τις κείµενες διατάξεις µέχρι τη 03:00 µε την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η
ησυχία των περιοίκων, στο κατάστηµα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ»
ιδιοκτησίας Λίβα Χρήστου του Σπυρίδωνα, το οποίο λειτουργεί στην οδό Α.
Σικελιανού 4 ισόγειο στη Λευκάδα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 67/2015

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ

