ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Λευκάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 81/2013
Στη Λευκάδα σήµερα Παρασκευή 09 Αυγούστου 2013 και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την 8η/5-8-2013 πρόσκληση του Προέδρου, 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) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γαζής Αναστάσιος - Πρόεδρος
Αραβανής Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Ρόκκος Στυλιανός
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Γεράσιµος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Στραγαλινός Βασίλειος
2. Μεσσήνης Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρούλη Στυλιανή, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 81
ΘΕΜΑ 5ο «Χορήγηση ή µη παράτασης µουσικής για το κατάστηµα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
¨Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – επιχείρηση µαζικής εστίασης & χώροι αναψυχής –
επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος – επιχείρηση αναψυχής (εποχιακό
εστιατόριο – πιτσαρία – καφετέρια) ιδιοκτησίας Πολίτη Γεωργίου του Φιλίππου στη Βασιλική
Λευκάδας»
Εισηγητής: κ. Ανδρέας Συκιώτης
Υπάλληλος του ∆ήµου
Ο κ. Συκιώτης εισηγήθηκε το παραπάνω θέµα αναφέροντας τα εξής: Θέτω υπόψη σας
την από 10/07/2013 αίτηση του Πολίτη Γεωργίου του Φιλίππου ιδιοκτήτη καταστήµατος
ΚΑΤΗΓ. IV «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ &
ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» που
λειτουργεί στην Βασιλική Λευκάδας, µε την οποία ζητάει παράταση της άδειας λειτουργίας
µουσικής - µουσικών οργάνων, του καταστήµατός του 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» 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 2012 είχε
παραβάσεις που αφορούσαν την υπέρβαση ωραρίου µουσικής (χρήση µουσικής πέραν της
23.00) και η Σοφία Κατσιγιάννη µε την από 6/8/2012 επιστολή της διαµαρτυρήθηκε ότι
ενοχλούνταν από την λειτουργία µουσικής του ανωτέρω καταστήµατος, παρακαλούµε να

αποφασίσετε για την χορήγηση ή µη, παράτασης µουσικής για το κατάστηµα ΚΑΤΗΓ. IV
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» ιδιοκτησίας του
Πολίτη Γεωργίου του Φιλίππου, που λειτουργεί στην Βασιλική Λευκάδας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, µετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παράταση της άδειας λειτουργίας µουσικής - µουσικών οργάνων µέχρι τις
01:00π.µ για το κατάστηµα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ¨Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών – επιχείρηση
µαζικής εστίασης & χώροι αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος –
επιχείρηση αναψυχής (εποχιακό εστιατόριο – πιτσαρία – καφετέρια) ιδιοκτησίας Πολίτη
Γεωργίου του Φιλίππου στη Βασιλική Λευκάδας»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 81/2013.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΓΑΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Λευκάδα,
Η γραµµατέας

Μαρούλη Στυλιανή

