ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 26/2013
Στη Λευκάδα σήµερα Παρασκευή 29 Μαρτίου 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 4η/22-3-2013
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
Στραγαλινός Βασίλειος
Αραβανής Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Γεράσιµος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Μεσσήνης Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρούλη Στυλιανή, υπάλληλο του
∆ήµου.
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ΘΕΜΑ 4ο: “Απόφαση για την οριστική ή µη αφαίρεση της άδειας ίδρυσης
λειτουργίας του καταστήµατος ¨Καφετέρια – µπαρ¨ επί των οδών ∆αίρπφελδ &
Βλαντή στη Λευκάδα ιδιοκτησίας Καγκελάρη Απόστολου του Σπυρίδωνα”
Εισηγητής: κ. Συκιώτης Ανδρέας
Υπάλληλος του ∆ήµου
Ο κ. Συκιώτης εισηγήθηκε το παραπάνω θέµα αναφέροντας τα εξής: Σας
γνωρίζω ότι η αριθµ:17169/1.07.2011 άδεια λειτουργίας του καταστήµατος
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Καγκελάρη Απόστολου του Σπυρίδωνα που
λειτουργεί στη συµβολή των οδών ∆αίρπφελδ & Βλαντή Λευκάδα έχει αφαιρεθεί
προσωρινά εντός του έτους 2012 πάνω από τρείς (3) φορές για παραβάσεις που
αναφέρονται στο Π.∆. 180/79, σύµφωνα µε τις αριθµ. 15904/02.07.2012,
20331/16.08.2012 και 22222/24.08.2012 αποφάσεις του Αντιδηµάρχου.
Όπως αναφέρεται στο Π.∆.180/79 ΦΕΚ46/Α «περί των όρων λειτουργίας
καταστηµάτων πωλήσεως οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» στο
άρθρο 2 παραγρ. 2 α. ότι “εάν µετά από τρείς (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως
της άδειας λειτουργίας καταστήµατος που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύµφωνα µε τις
διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των προαναφεροµένων διατάξεων εντός
έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια του
καταστήµατος δύναται να αφαιρείται οριστικά”.
Με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 αρµόδια να αποφασίσει την οριστική
αφαίρεση της άδειας, είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Αφού λάβετε υπόψη το γεγονός ότι έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις µετά τις τρείς

(3) προσωρινές αφαιρέσεις εντός του 2012 της αριθµ. 14169/1.7.2011 άδειας
λειτουργίας του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας Καγκελάρη
Απόστολου του Σπυρίδωνα στην συµβολή των οδών ∆αίρπφελδ & Βλαντή Λευκάδα,
παρακαλούµε να αποφασίσετε για την οριστική ή µη, αφαίρεση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας του καταστήµατος, σύµφωνα µε το Π.∆. 180/79.
Ο κ. Στραγαλινός είπε πως η εισήγηση που συνοδεύει την πρόσκληση δεν
είναι πλήρης (λείπουν πολλά φωτοαντίγραφα) γι΄αυτό το λόγο δεν µπορεί να
αποφασίσει και δήλωσε ΠΑΡΟΝ.
Ο κ. Γαζής είπε ότι σύµφωνα µε τη δυνατότητα που µας δίδει ο Νόµος για την
αφαίρεση ή µη άδειας του καταστήµατος, θα πρέπει να εξαντλήσουµε όλα τα
περιθώρια. Έτσι προς το παρόν να µην του αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας του
καταστήµατος αλλά ο ιδιοκτήτης θα πρέπει οπωσδήποτε να συµµορφωθεί µε τον
Νόµο. Εάν σηµειωθεί νέα παράβαση το θέµα θα επανέλθει για νέα απόφαση.
Ο κ. Αραβανής Γεράσιµος είπε πως δεν υπάρχει λογική στο θέµα αυτό, τα
µπαρ λειτουργούν µετά τις 00:00 και δεν είµαι σύµφωνος να κλείσει το µαγαζί του
κ. Καγκελάρη, καλό είναι να τον καλέσουµε να µιλήσουµε µαζί του.
Ο κ. Γαζής είπε πως ο κ. Καγκελάρης ειδοποιήθηκε για τη σηµερινή
συνεδρίαση αλλά δεν ήρθε.
Ο κ. Νικητάκης συµφώνησε µε τα λεγόµενα του κ. Αραβανη Γεράσιµου,
καθώς και τα υπόλοιπα µέλη.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, µετά από
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει µε 6 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά του κ. Στραγαλινού την µη
αφαίρεση άδειας λειτουργίας του καταστήµατος ¨Καφετέρια – µπαρ¨ επί των οδών
∆αίρπφελδ & Βλαντή στη Λευκάδα, ιδιοκτησίας Καγκελάρη Απόστολου του
Σπυρίδωνα. Να ενηµερωθεί ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος για την παρούσα
απόφαση ούτως ώστε να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του Π.∆.180/79 ΦΕΚ46/Α
«περί των όρων λειτουργίας καταστηµάτων πωλήσεως οινοπνευµατωδών ποτών και
κέντρων διασκεδάσεως».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 26/2013
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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Ακριβές αντίγραφο
Λευκάδα,
Η γραµµατέας

Μαρούλη Στυλιανή

