ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 27/2013
Στη Λευκάδα σήµερα Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την 4η/22-3-2013 πρόσκληση του Προέδρου,
που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γαζής Αναστάσιος - Πρόεδρος
Στραγαλινός Βασίλειος
Αραβανής Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Γεράσιµος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Μεσσήνης Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρούλη Στυλιανή, υπάλληλο του ∆ήµου.
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ΘΕΜΑ 5ο: “Απόφαση για ανάκληση ή µη της άδειας µουσικής στο κατάστηµα
¨Καφετέρια – µπαρ¨ επί των οδών ∆αίρπφελδ & Βλαντή στη Λευκάδα ιδιοκτησίας
Καγκελάρη Απόστολου του Σπυρίδωνα”
Εισηγητής: κ. Συκιώτης Ανδρέας
Υπάλληλος του ∆ήµου
Ο κ. Συκιώτης εισηγήθηκε το παραπάνω θέµα αναφέροντας τα εξής: Σας γνωρίζω
ότι το Τµήµα Περ. Υγιεινής & Υγ. Ελέγχου της Π.Ε Λευκάδας µε το
αριθµ.28621/6039/09.08.2012 έγγραφό του µας γνώρισε ότι, ανακαλεί την
αριθµ.29640/7354/01.09.11 γνωµοδότησή του για την χρήση µουσικής στο
κατάστηµα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Καγκελάρη Απόστολου του Σπυρίδωνα
στην οδό ∆αίρπφελδ & Βλαντή Λευκάδα, που σύµφωνα µε την οποία χορηγήσαµε την
38134/11/23.02.2012 άδεια µουσικής - µουσικών οργάνων, διότι το κατάστηµα
παραβαίνει την Νοµοθεσία και τους όρους της ορθής λειτουργίας της επιχείρησης
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (λειτουργία µουσικής µε ανοικτές πόρτες και παράθυρα
και σε προχωρηµένες ώρες κοινής ησυχίας).
Σύµφωνα µε την 3/96 Αστυν. ∆ιάταξη (Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας)
άρθρο 3 παρ.5, η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων µπορεί να αφαιρείται προσωρινά
µε απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων
αυτής, ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας µουσικής -µουσικών
οργάνων στα καταστήµατα είναι, η θετική γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας.
(ΚΥΑ 21220/2011 ΦΕΚ 2496/Β).
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 59 αριθµ.πρωτ.74896/30.12.2012 Α∆Α: 4ΙΙΚΚ-Χ5,
του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ. και Ηλεκτ. ∆ιακυβέρνησης «για την ανάκληση της

άδειας µουσικής σε κάθε περίπτωση, η αρµοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή ποιότητας
Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που την χορήγησε».
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως η επιτροπή σας αποφασίσει σύµφωνα µε
τις διατάξεις των:
α) 3/96 Αστ. ∆ιάταξη
β) ΚΥΑ 21220/2011 ΦΕΚ 2496/Β
γ) Την αριθµ.59/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ. και Ηλεκτ.
∆ιακυβέρνησης.
Ο κ. Στραγαλινός δήλωσε ΠΑΡΟΝ για το λόγο που ανέφερε στο προηγούµενο
θέµα.
Ο κ. Γαζής είπε πως ο κ. Καγκελάρης ειδοποιήθηκε για τη σηµερινή συνεδρίαση
αλλά δεν ήρθε.
Ο κ. Αραβανής Γεράσιµος είπε πως καλό θα ήταν να γίνει επανεξέταση της
απόφασης της Υγιειονοµικής Υπηρεσίας µε προσοχή διότι µπορεί να υποκρύπτει
πολιτικούς ή αλλους λόγους.
Στη συνέχεια ο κ. Συκιώτης ανέγνωσε στα µέλη ο υπ΄αρ. 28621/6039/09-082012 έγγραφο του Τµήµατος Περ. Υγιεινής & Υγ. Ελέγχου της Π.Ε Λευκάδας.
Ο κ. Γαζής είπε στα µέλη πως βάσει του Nόµου πρέπει να γίνει δεκτή η απόφαση
της Υγιειονοµικής Υπηρεσίας. του Τµήµατος Περ. Υγιεινής & Υγ. Ελέγχου της Π.Ε
Λευκάδας.
Η κ. Μεσσήνη δήλωσε ΠΑΡΟΝ.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, µετά από
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει µε 5 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά του κ. Στραγαλινού και της κ.
Μεσσήνη την ανάκληση της άδειας µουσικής στο κατάστηµα ¨Καφετέρια – µπαρ¨ επί
των οδών ∆αίρπφελδ & Βλαντή στη Λευκάδα ιδιοκτησίας Καγκελάρη Απόστολου του
Σπυρίδωνα, έχοντας υπόψη το υπ΄αρ. 28621/6039/09.08.2012 έγγραφο του Τµήµατος
Περ. Υγιεινής & Υγ. Ελέγχου της Π.Ε Λευκάδας και τις διατάξεις 3/96 Αστ. ∆ιάταξη, την
ΚΥΑ 21220/2011 ΦΕΚ 2496/Β και την αριθµ.59/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών Αποκ. και Ηλεκτ. ∆ιακυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 27/2013
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΓΑΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Λευκάδα,
Η γραµµατέας

Μαρούλη Στυλιανή

