ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09 / 2012
Από τα πρακτικά της αριθ. 09 / 2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Λέσβου.
Αριθμός απόφασης 83 / 2012 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ: σχετικά με τον καθορισμό των
όρων και του ωραρίου λειτουργίας
μουσικής
για
τα
καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος) .
Στη Μυτιλήνη, σήμερα 05 του μηνός Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα
14:20 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δήμου Λέσβου στο Δημαρχείο (2ο όροφο Ελ. Βενιζέλου 13-17, στο παλιό
γραφείο Δημάρχου), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου ύστερα
από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9)
μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βατός Ιωάννης Πρόεδρος
2. Ζαφειρίου Παναγιώτης
3. Λεμονός Γεώργιος
4. Πάλλης Γεώργιος
5. Σουπιάδου – Βαμβουρέλλη Αθηνά
6. Κουνιαρέλλης Ηλίας (αναπληρ. μέλος)

1. Κουμαράς Αντώνιος
2. Γυμνάγος Προκόπιος
3. Κύτελης Ευστράτιος
4. Παρασκευαϊδης Παναγιώτης

Παρούσα στη συνεδρίαση η αρμόδια υπάλληλος του Γραφείου Προσόδων Τμήμα
Αδειών ΚΥΕ για το θέμα «καθορισμός των όρων και του ωραρίου
λειτουργίας μουσικής για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος»,
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 64205/02-07-2012 εισήγηση , χωρίς δικαίωμα
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα ενημέρωσε
σχετικά με τον καθορισμός των όρων και του ωραρίου λειτουργίας μουσικής για
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εξέθεσε ότι είναι αρμοδιότητα της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 και
κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει, προτείνοντας να γίνουν
δεκτές οι αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη της την πρόταση του Προέδρου της, όπως και τις διατάξεις του άρθρου
73 του Ν.3852/2010 και την υπ’αριθμ. 64805/02-07-2012
εισήγηση της
υπηρεσίας.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη λήψη κανονιστικής Απόφασης για τον καθορισμό των όρων και
ωραρίων μουσικής την καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του
Δήμου Λέσβου σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων του
Δήμου Λέσβου και συγκεκριμένα:
1. Δημοτική Κοινότητα Αγ.Παρασκευής (αριθμός απόφασης 12/2012):
μέχρι την 01:00΄ ώρα για όλα τα καταστήματα για όλη την χρονική περίοδο από
Κυριακή έως και Πέμπτη
μέχρι την 02:00΄ ώρα για όλα τα καταστήματα για όλη την χρονική περίοδο
Παρασκευή και Σάββατο
χωρίς χρονικό περιορισμό για την παραμονή και την ημέρα συγκεκριμένων
γιορτών που αναφέρονται στην αριθμ. 12/2012 απόφαση (δεν επιτρέπεται)
Δημοτική Ενότητα Ερεσού - Αντίσσης
2. Δημοτική Κοινότητα Άντισσας (αριθμός απόφασης 2/2012):
μέχρι την 01:00΄ ώρα τις καθημερινές
μέχρι την 02:00΄ ώρα από Παρασκευή έως και Σάββατο και τις αργίες
μέχρι την 02:00΄ ώρα και καθημερινές από τις 20 Ιουνίου έως και τις 30
Σεπτεμβρίου
Δημοτική Ενότητα Καλλονής
3. Τοπική Κοινότητα Κεραμίου (αριθμός απόφασης 6/2012):
για τη χειμερινή περίοδο μέχρι τη 22:00΄ ώρα
για τη Θερινή περίοδο μέχρι τη 23:00΄ ώρα και μπορεί να παραταθεί:
μέχρι την 03:00΄ ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο
μέχρι την 02:00΄ ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο
Δημοτική Ενότητα Πέτρας
4. Δημοτική Κοινότητα Πέτρας (αριθμός απόφασης 22/2012):
μέχρι την 03:00΄ ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο
μέχρι την 02:00΄ ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο
5. Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρου (Άναξος – Αμπέλια) (αριθμός απόφασης 15/2012):
μέχρι την 03:00΄ ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο
μέχρι την 02:00΄ ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο
(είναι ίδιο ωράριο με πέρυσι 23/2011 και 18/2011 αντίστοιχα)
Δημοτική Ενότητα Γέρας
6. Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκήπου (αριθμός απόφασης 6/2012):
για τη χειμερινή περίοδο μέχρι τη 22:00΄ ώρα
για τη θερινή περίοδο μέχρι τη 23:00΄ ώρα και μπορεί να παραταθεί μέχρι την
03:00΄ώρα για τα καταστήματα από 15-06-2012 έως και 15-09-2012
(αυτό ισχύει για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο γιατί τα
καταστήματα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο επιτρέπεται παράταση μόνο
μέχρι την 02:00΄ ώρα)

Για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες θα συνεχίσει να ισχύει το ωράριο
που είχε οριστεί στην υπ΄αρίθμ.396/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Λέσβου.

Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση του Προέδρου κ.Βατού
Ιωάννη, τάχθηκαν όλα τα παρόντα μέλη και ονομαστικά οι κ.κ.
1) Ζαφειρίου Παναγιώτης, 2) Λεμονός Γεώργιος, 3) Σουπιάδου – Βαμβουρέλλη
Αθηνά, 4) Πάλλης Γεώργιος. και 5) Κουνιαρέλλης Ηλίας (αναπληρωματικό
μέλος)
Ο Πρόεδρος
Βατός Ιωάννης

Τα μέλη
1. Ζαφειρίου Παναγιώτης
2. Λεμονός Γεώργιος
3. Πάλλης Γεώργιος
4. Σουπιάδου – Βαμβουρέλλη Αθηνά
5 Κουνιαρέλλης Ηλίας (αναπληρ. Μέλος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λέσβου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΕΡIBΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μυτιλήνη 06-07-2012
Α.Π.: 64205

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΗΛ: 2251350548
FAX: 2251021000
Email: adimarxos_vatos@mytilene.gr
Προς : Γραφείο Προσόδων
Τμήμα Αδειών ΚΥΕ

ΘΕΜΑ: Αποστολή της με αριθμό 83 / 2012 αποφάσεως της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου που αφορά «καθορισμός των όρων και
του ωραρίου λειτουργίας μουσικής για τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Δήμου Λέσβου»,
ΣΧΕΤ.: Σας αποστέλλουμε την με αριθμ. 83 / 2012 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΟΣ

