ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 9ης/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 35/2015
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 Μαΐου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 9461/20-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου της 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)
Θερµός Ευάγγελος
Πολίτης Σπυρίδων
Φίλιππας Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος (αναπληρωµατικός)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γληγόρης Κων/νος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Γράψας Αθανάσιος (αναπληρωµατικός)*
4. Βλάχος Ευστάθιος
5.
6.
7.
8.
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*Στη θέση του τακτικού µέλους, Γαζή-Παρασκευά Σωτηρίας, της οποίας εγκρίθηκε αίτηση για
άδεια απουσίας από τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των επιτροπών στις οποίες
µετέχει, για το διάστηµα έως και 30/09/2015, µε την αρ. 47/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, καλείται το 1ο αναπληρωµατικό µέλος των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ. Γράψας
Αθανάσιος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.
Στη θέση του κ. Γαζή Πάνου, ο οποίος ενηµέρωσε για την απουσία του, κλήθηκαν µε τη σειρά
τα αναπληρωµατικά µέλη της παράταξης της πλειοψηφίας.
Λόγω αδυναµίας του δύο πρώτων αναπληρωµατικών µελών, Λώλη Γεωργίας και Αρβανίτη
Σπυρίδωνος, στη συνεδρίαση προσήλθε το επόµενο αναπληρωµατικό µέλος, κ. Νικητάκης
Μάρκος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 7ο της ηµερήσιας διάταξης:
Αποφαση Ε.Π.Ζ. για την χορήγηση, ή µη παράτασης µουσικής για το κατάστηµα: «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΥΙΟΙ Π.ΦΑΤΟΥΡΟΥ Ο.Ε. στα Σύβοτα Λευκάδας.
Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης,Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Νικόλαος Γληγόρης, Πρ/µενος Αυτοτελούς Τµήµατος
Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτω υπόψη σας την από 11-05-2015 αίτηση της ΥΙΟΙ Π.ΦΑΤΟΥΡΟΥ Ο.Ε. µε την οποία
ζητά την παράταση του ωραρίου της άδειας λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στον Σύβοτα Λευκάδας ,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
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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 η άδεια χρήσης
µουσικών οργάνων για το κατάστηµά του , σύµφωνα µε την 84/2011 απόφαση της παρούσης
Επιτροπής έχει δοθεί εως την 23:00 µ.µ., παρακαλούµε να αποφασίσετε για την χορήγηση ή µη,
παράτασης µουσικής για το κατάστηµα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ΥΙΟΙ Π.ΦΑΤΟΥΡΟΥ
Ο.Ε.,που λειτουργεί στον Σύβοτα Λευκάδας.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ., πρότεινε να δοθεί παράταση µέχρι την 02:00 ώρα.
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 χορήγηση
παράτασης µουσικής για το κατάστηµα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ΥΙΟΙ Π.ΦΑΤΟΥΡΟΥ Ο.Ε., που λειτουργεί στον Σύβοτα Λευκάδας, µέχρι την 02:00
ώρα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της 3/96 Αστυν.∆/ξης (ΦΕΚ 15 Τβ) «Μέτρα για την τήρηση της κοινής
ησυχίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 35/2015.
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