ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 3ης/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 13/2015
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη 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. 2774/13.02.2015 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 έξι (6) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Φίλιππας Γεώργιος
Γαζής Πάνος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Πολίτης Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γληγόρης Κων/νος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, Σταµατέλου Ανθούλα, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ε.Π.Ζ. για ανάκληση της αριθµ. 9159/08.10.2009 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ. ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην περιοχή Περιβόλια Λευκάδας,στη θέση ΦΥΣΣΕΣ.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Ο Αντιδήµαρχος Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ., εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Από την υπηρεσία µας χορηγήθηκε η αριθµ. 9159/08-10-2009 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ µε συνολικό εµβαδόν δόµησης ισογείου 497,09
τ.µ. στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ.ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην περιοχή
Περιβόλια Λευκάδας, στη θέση ΦΥΣΣΕΣ, κατόπιν της αρ.3247/06-10-2009 σύµφωνης γνώµης
(γνωµάτευση) του Τµήµατος Υγειονοµικού Ελέγχου της Π.Ε. Λευκάδας.
Με το αρ.πρ.32432/19-12-2014, µας κοινοποιήθηκε καταγγελία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Επιµελητηρίου Λευκάδας, σύµφωνα µε την οποία η προαναφερόµενη εταιρεία λειτουργεί
κατάστηµα 1.111,46 τ.µ. που σύµφωνα µε τον Ν.2323/1995 άρθρο 10 (ΦΕΚ 145/Α) όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α) και την ΚΥΑ 31600/20013 (ΦΕΚ
3106/Β/09-12-2013) « για την ίδρυση καταστήµατος λιανικού εµπορίου στο νησί της Λευκάδας όταν
η συνολική του επιφάνεια είναι πάνω από τα 500,00 τ.µ, ( στην επιφάνεια δεν υπολογίζονται οι
χώροι στάθµευσης των οχηµάτων των πελατών και οι υπαίθριοι χώροι εφόσον δεν
χρησιµοποιούνται ως χώροι υποβοηθητικοί της εµπορικής δραστηριότητας ) απαιτείται άδεια που
χορηγείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια η Υπηρεσία µας µε τα αρ.πρ.32432/2014 και 1240.2015 έγγραφά της, διαβίβασε την
σχετική καταγγελία του Επιµελητηρίου Λευκάδας, στο Τµήµα Υγειονοµικού Ελέγχου της Π.Ε.
Λευκάδας καθώς και στο Α.Τ. Λευκάδας, για την πραγµατοποίηση αυτοψίας ώστε να µας
ενηµερώσουν άµεσα για τα αποτελέσµατα του ελέγχου.
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Με το αρ.πρ. 9082/1331/06-02-2015 έγγραφο του ,το Τµήµα Υγειονοµικού Ελέγχου της Π.Ε.
Λευκάδας , µας ενηµερώνει για τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης από αρµόδιο υπάλληλο της
Υπηρεσίας του, σύµφωνα τον οποίο η Επιχείρηση ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ.ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε έχει προβεί σε ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας του
καταστήµατος (όπως αναφέρονται στην παρ.1,2,3.4 ) και ανακαλεί την αρ.πρ. 3247/06-10-2009
σύµφωνης γνώµη του, που αφορούσε στην αδειοδότηση της.
Αρµόδιο όργανο για την ανάκληση των αδειών καταστηµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 73 του
Ν.3852/2010 είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Αφού λάβετε υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ να αποφασίσετε για την ανάκληση της
αριθµ.πρ. 9159/08-10-2009 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ.ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην
περιοχή Περιβόλια Λευκάδας, στη θέση ΦΥΣΣΕΣ.»
Κατά την συζήτηση του θέµατος παραβρέθηκε ο κος Ηλίας Ουρεϊλίδης αστίατρος, & εκπρόσωπος
της εταιρείας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
οµόφωνα αποφασίζει:
την ανάκληση της αριθµ. πρ. 9159/08-10-2009 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μ.ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην περιοχή Περιβόλια Λευκάδας, στη θέση ΦΥΣΣΕΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 13/2015.
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