Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:10/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:77/2011
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 17 του
μήνα Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 , ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.24672/10-08-2011
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 παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3) Μεσσήνη Κερασούλα
3)Μεσσήνης Ιωάννης
4) Ρεκατσίνας Σπυρίδων
5) Μελάς Βασίλειος
6) Γαβρίλης Δημήτριος
7)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.:. Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με χορήγηση ή μη παράτασης
άδειας λειτουργίας μουσικής καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας Κοντοπρία
Κοσμά του Ζώη που λειτουργεί στη Λυγιά Λευκάδας, για το έτος 2011.
Εισηγητής: κ. Συκιώτης Ανδρέας
Υπάλληλος του Δήμου

Ο κ. Ανδρέας Συκιώτης, εισηγούμενος το θέμα ανέφερε στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, τα παρακάτω:
«Θέτω υπόψη σας την από 10/8/2011 αίτηση του Κοντοπρία Κοσμά του Ζώη
ιδιοκτήτη καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που λειτουργεί στην Λυγιά Λευκάδας, με
την οποία ζητεί παράταση της άδειας λειτουργίας μουσικής του καταστήματός του
μέχρι την 03.00 ώρα για το έτος 2011.
Σύμφωνα με τις δ/ξεις της 3/96 Αστυν.Δ/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, το γεγονός ότι το
ανωτέρω κατάστημα για το έτος 2011 έχει παραβάσεις που αφορούσαν τους όρους
λειτουργίας μουσικής ( χρήση μουσικής χωρίς άδεια) και δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες
περιοίκων, παρακαλώ να αποφασίσετε για την χορήγηση ή μη, της χορήγησης

παράτασης μουσικής για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ιδιοκτησίας Κοντοπρία Κοσμά
του Ζώη που λειτουργεί στην Λυγιά Λευκάδας, για το έτος 2011».
Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την παράταση
άδεια λειτουργίας μουσικής στο προαναφερόμενο κατάστημα, μέχρι την 01:00 μ.μ.
και όχι μέχρι τις 03:00 που αιτείται ο ενδιαφερόμενος, για να μην δημιουργείται
ενόχληση στους ενοικιαστές των κοντινών καταλυμάτων της περιοχής.
Η Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την παραπάνω
εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση
Κατά πλειοψηφία αποφάσισε
Με έξι (6) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά, των κ.Στραγαλινού και κ.Ρεκατσίνα
οι οποίοι προτείνουν να παραμείνει το ωράριο ως έχει, δηλαδή ως τις 11:00 μ.μ. γιατί
στην περιοχή λειτουργούν ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και δεν πρέπει να
δημιουργείται ενόχληση στους επισκέπτες,
την χορήγηση παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικής μέχρι τις 01:00μ.μ. για να μην
δημιουργείται ενόχληση στους ενοικιαστές των κοντινών καταλυμάτων της περιοχής,
στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Σέρβου Χρήστου του Ανδρέα το
οποίο λειτουργεί στην Νικιάνα της τοπική κοινότητας Αλεξάνδρου, για το έτος
2011.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

