Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:10/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:73/2011
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 3ο Η.Δ.:. Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με χορήγηση ή μη άδειας
λειτουργίας μουσικής καταστήματος ΟΠΕΝ-ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ιδιοκτησίας
ΒΑΓΕΝΑΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με εκπρόσωπο τον Βαγενά Δημήτριο στο Μεγάλο
Αυλάκι Νεοχωρίου Λευκάδας εντός του ξενοδοχείου ΑΘΩΣ, 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 τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΟΠΕΝ ΜΠΑΡΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που λειτουργεί εντός του ξενοδοχείου ΑΘΩΣ, ιδιοκτησίας ΒΑΓΕΝΑΣ
Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε
με εκπρόσωπο τον Βαγενά Δημήτριο του Αθανασίου που
ευρίσκεται στο Μεγάλο Αυλάκι Νεοχωρίου Λευκάδας, προκειμένου να τεθεί υπόψη
της επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση της
παραπάνω άδειας, για το έτος 2011.
Το παραπάνω κατάστημα υπέβαλε στον Δήμο μας αίτηση με τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αριθ.πρωτ:16672/3.6.2011). Στην συνέχεια ο
φάκελλος με το αριθ.17559/10.6.2011 έγγραφό μας διαβιβάσθηκε στο Τμήμα
Περ.Υγιεινής & Υγειον. Ελέγχου για να γνωμοδοτήσει για την χρήση της μουσικής
στο κατάστημα..
Το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου με το αριθ:25258/6334/5.7.2011 έγγραφό
του μας επέστρεψε το φάκελο με τα δικαιολογητικά και μας γνωρίζει ότι εγκρίνει την
χρήση μουσικής (στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος, χωρίς ενισχυτή) στο
παραπάνω κατάστημα, με τους όρους που περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο.

(Στερεοφωνικό μηχάνημα μικρής ισχύος χωρίς ενισχυτή. Η μουσική θα είναι πολύ
χαμηλής ισχύος, ώστε στα όρια του οικοπέδου του, ο θόρυβος να μην υπερβαίνει τα
30 db)
Σας γνωρίζω ότι στην υπηρεσία μας δεν έχουν αναφερθεί παραβάσεις για το
ανωτέρω κατάστημα και διαμαρτυρίες από περιοίκους.
Έπειτα από τα παραπάνω και αφού λάβετε υπόψη τις δ/ξεις του άρθρου 83
παρ.1 του Ν.3852 και σε συνδυασμό με τις δ/ξεις των άρθρων της Α5/3010/85
Υγ/κής Δ/ξης, και την 3/96 Αστ.Διάταξη, παρακαλούμε να αποφασίσετε για την
χορήγηση ή μη, της άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΟΠΕΝ ΜΠΑΡΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας ΒΑΓΕΝΑΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε με εκπρόσωπο τον Βαγενά
Δημήτριο του Αθανασίου, το οποίο λειτουργεί στο Μεγάλο Αυλάκι Νεοχωρίου
Λευκάδας εντός του Ξενοδοχείου ΑΘΩΣ, για το έτος 2011».
Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την άδεια
λειτουργίας μουσικής στο προαναφερόμενο κατάστημα.
Η Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την παραπάνω
εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφάσισε
Τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΟΠΕΝ ΜΠΑΡΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας ΒΑΓΕΝΑΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε με εκπρόσωπο τον Βαγενά
Δημήτριο του Αθανασίου, το οποίο λειτουργεί στο Μεγάλο Αυλάκι Νεοχωρίου
Λευκάδας εντός του Ξενοδοχείου ΑΘΩΣ, για το έτος 2011.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

