ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 16ης/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 66/2015
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 23683/5-11-15 πρόσκληση του Προέδρου της,
(επανάληψη µαταιωθείσας) 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) τακτικών µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Πολίτης Σπυρίδων
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαζής Πάνος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Γληγόρης Κων/νος
4. Φίλιππας Γεώργιος
5.
6.
7.
8.
9.

Ο κ. Γαζής Πάνος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ε.Π.Ζ. για ανάκληση ή µη άδειας λειτουργίας-µουσικών οργάνων του καταστήµατος ΚΑΤ
IV «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στην οδό
Αγγ. Σικελιανού 1 στη Λευκάδας, ιδιοκτησίας Βρεττού Αθηνάς του Νικολάου.
Εισηγητής: Περδικάρης Αθανάσιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουµε ότι το Τµήµα Περ. Υγιεινής & Υγ.Ελέγχου της Π.Ε Λευκάδας µε το
αριθµ.8335/13675/19-10-2015
έγγραφό
του,
µας
ενηµέρωσε
ότι
ανακαλεί
την
αριθµ.55212/1051/13/20-02-2014 γνωµοδότηση του, σύµφωνα µε την οποία χορηγήθηκε από την
υπηρεσία µας, η αριθµ.29940/14/14-01-2015 άδεια µουσικής στο κατάστηµα
ΚΑΤ. IV
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) » στην οδό
Α.Σικελιανού 1 στη Λευκάδα, ιδιοκτησίας της Βρεττού Αθηνάς του Νικολάου διότι «το κατάστηµα
παραβαίνει την υγειονοµική νοµοθεσία και τους όρους ορθής λειτουργίας της επιχείρησης
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (λειτουργία µουσικής µε ενισχυτή και ανοικτές πόρτες και παράθυρα,
σε προχωρηµένες ώρες κοινής ησυχίας)».
Στο άρθρο 5 παρ.3 της ΚΥΑ 21220/2011 (ΦΕΚ2496/Β) αναφέρεται ότι για την έκδοση
άδειας µουσικών οργάνων απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας.
Στο άρθρο 3 παρ.1 της 3/96 Αστ. ∆ιάταξης (ΦΕΚ 15/Β) αναφέρεται ότι η άδεια λειτουργίας
µουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.3852/2010-Πρόγραµµα Καλλικράτης και την Εγκύκλιο
59/2010 (Α∆Α:4ΙΙΚΚ-Χ5) αρµόδια για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας µουσικής είναι η
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που την χορήγησε.
Ακόµη σας γνωρίζουµε ότι µε τις αριθµ.21526/07-10-2015 & 20988/30-09-2015 αποφάσεις
µας , αφαιρέσαµε προσωρινά την άδεια λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος σύµφωνα µε το
Π.∆.180/79 άρθρο 2 (ΦΕΚ46/Α), για παραβάσεις που αφορούν στους όρους χρήσης µουσικής.
Αφού λάβετε υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ να αποφασίσετε για την ανάκληση ή µη, της
αριθµ. 29940/14/14-01-2015 άδειας λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων του καταστήµατος
ΚΑΤ. IV «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) » στην
οδό Α.Σικελιανού 1 Λευκάδα, ιδιοκτησίας της Βρεττού Αθηνάς του Νικολάου.»
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της επιχείρησης ο οποίος κατέθεσε τους
λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να ανακληθεί η άδεια µουσικής, τονίζοντας ότι η πρόταση του
Υγειονοµικού δεν είναι δεσµευτική για τον ∆ήµο.
Είπε επίσης, ότι δεν προβλέπεται από το νόµο, ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων.
∆εν υφίσταται νοµική διαδικασία για ανάκληση άδειας µουσικής. Προβλέπεται µόνο σφράγιση
καταστήµατος.
Όλες οι παραβάσεις δεν αφορούν ηχορύπανση, αλλά επειδή ήταν ανοιχτά παράθυρα.
Οι παραβάσεις εκκρεµούν στα ∆ικαστήρια και σε όλες αθωωνόµαστε. ∆ικάζονται όλες οι
παραβάσεις στις 3 ∆εκεµβρίου.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητάµε να µην ανακληθεί η άδεια µουσικής.
Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των µελών της Ε.Π.Ζ.
Ο κ. Ευάγγελος Θερµός είπε: Ο ∆ήµος χορηγεί την άδεια µουσικής. Οι παραβάσεις του
καταστήµατος είναι συνεχόµενες και δηµιουργούν ηχορύπανση. Πρέπει να αφαιρεθεί η άδεια
µουσικής.
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ Αθανάσιος Περδικάρης, ανέφερε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. µε την οποία
προβλέπεται νοµοθεσία για ανάκληση άδειας µουσικής.
Ο κ. Ευστάθιος Βλάχος στη συνέχεια είπε: Εφόσον εκδίδεται η άδεια µουσικής, υπάρχει και
δυνατότητα ανάκλησης.
Ο κ. Περδικάρης στη συνέχεια πρότεινε να ζητηθούν εγγράφως από το Τµήµα Περ/κής Υγιεινής &
Υγειονοµικού Ελέγχου της Π.Ε. Λευκάδας, διευκρινήσεις σχετικά µε το θέµα.
Επίσης να ζητηθεί και η άποψη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Κατά συνέπεια προτείνει την αναβολή του θέµατος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού
άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την αναβολή του θέµατος, προκειµένου να ζητηθούν εγγράφως από το Τµήµα Περ/κής Υγιεινής &
Υγειονοµικού Ελέγχου της Π.Ε. Λευκάδας, διευκρινήσεις σχετικά µε το θέµα.
Επίσης να ζητηθεί και η άποψη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 66/2015.
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