ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 8/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 108 /2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 14 του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.24326/1009-2012 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα:Πρόεδρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνης Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
Αραβανής Σπύρος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Αργυρού Ειρήνη, Υπάλληλο του
Λευκάδας.

Δήμου

ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με ανάκληση άδειας λειτουργίας
μουσικής του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας Καγκελάρη
Απόστολου του Σπυρίδωνα που λειτουργεί στη οδό Δαίρπφελδ και Βλαντή
Λευκάδα σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.2852/2010.
Εισηγητ: κ. Ανδρέας Συκιώτης
Υπάλληλος Δήμου

Ο Εισηγητής ανέφερε τα παρακάτω:
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 Δαίρπφελδ & 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.Διάταξη (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 ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚΧ5, του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ. και Ηλεκτ. Διακυβέρνησης « 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. Διάταξη
β) ΚΥΑ 21220/2011 ΦΕΚ 2496/Β
γ) Την αριθμ.59/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ. και Ηλεκτ.
Διακυβέρνησης.
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Καγκελάρης Απόστολος του Σπυρίδωνα
ιδιοκτήτης του καταστήματος και ζήτησε την αναβολή της λήψης απόφασης επί
του θέματος προκειμένου να προσκομίσει περισσότερα στοιχεία.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και
το αίτημα του ενδιαφερόμενου,
ομόφωνα αποφασίζει
Την αναβολή λήψης επί του θέματος προκειμένου να προσκομισθούν περισσότερα
στοιχεία ώστε να είναι πλήρης ο φάκελος.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

