ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Λευκάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2013
Στη Λευκάδα σήµερα Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 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 5η/26-4-2013 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 έξι (6) µέλη:

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γαζής Αναστάσιος - Πρόεδρος
Στραγαλινός Βασίλειος
Αραβανής Σπυρίδων
Ρόκκος Στυλιανός
Μεσσήνη Κερασούλα
Αραβανής Γεράσιµος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Νικητάκης Μάρκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρούλη Στυλιανή, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 41
ΘΕΜΑ 8ο: “Ανάκληση ή µη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας 1) Ροµποτή Άγγελου – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στους
Εγκρεµνούς Αθανίου Λευκάδας και 2) Κονιδάρη Νικολάου – ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στο
Βλυχό Λευκάδας”.
Εισηγητής: κ. Συκιώτης Ανδρέας
Υπάλληλος του ∆ήµου
Ο κ. Συκιώτης εισηγήθηκε το παραπάνω θέµα αναφέροντας τα εξής: Η Επιτροπή σας
µε τις αριθµ: 100/2012 & 130/2012 αποφάσεις της, ενέκρινε την προέγκριση ίδρυσης
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας:
1) Ροµποτή Άγγελου - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στους Εγκρεµνούς Αθανίου και
2) Κονιδάρη Νικολάου - ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στο Βλυχό, αντιστοίχως.
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 21220/2011/ΦΕΚ2496/Β άρθρο 1 παρ. 3 «για τη χορήγηση
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον οικείο ∆ήµο, εντός
τριών µηνών από την χορήγηση της προέγκρισης, µε δυνατότητα παράτασης για δύο ακόµη
µήνες, κατόπιν αίτησης-γνωστοποίησης στο ∆ήµο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται».
Ο χρόνος των τριών µηνών και η παράταση των επιπλέον δύο για τις ανωτέρω
προεγκρίσεις έχει παρέλθει χωρίς οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν πλήρη φάκελο
δικαιολογητικών.
Αφού λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε για την
ανάκληση ή µη, των ανωτέρω αποφάσεών σας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, µετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Tην ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας 1) Ροµποτή Άγγελου – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στους
Εγκρεµνούς Αθανίου Λευκάδας και 2) Κονιδάρη Νικολάου – ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στο

Βλυχό Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 41/2013.
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

