Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 9/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 123 /2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 12 του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.26978/0810-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών
βρέθηκαν παρόντα (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα:Πρόεδρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτρης
Μεσσήνη Κερασούλα
Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αραβανής Σπύρος
2) Μεσσήνης Ιωάννης
3) Σίδερης Αντώνιος
4) Μελάς Βασίλειος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Αργυρού Ειρήνη, Υπάλληλο του
Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά
αριθμ.

17169/01-07-2011

άδεια

ίδρυσης

και

Δήμου

με οριστική αφαίρεση της
λειτουργίας

καταστήματος

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Καγκελάρη Απόστολου στην οδό Δαίρπφελδ
& Βλαντή Λευκάδα

Εισηγητ: κ. Συκιώτης Ανδρέας
Υπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής ανάφερε τα παρακάτω :
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 Δαίρπφελδ & Βλαντή Λευκάδα
έχει αφαιρεθεί προσωρινά εντός του έτους 2012 πάνω από τρείς (3) φορές για
παραβάσεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 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.Δ.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 Δαίρπφελδ & Βλαντή
Λευκάδα, παρακαλούμε να αποφασίσετε για την οριστική ή μη, αφαίρεση της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, σύμφωνα με το Π.Δ. 180/79
Στη συζήτηση παρευρέθηκε ο κ. Καγκελάρης Νικόλαος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη
του καταστήματος, ο οποίος ζήτησε την αναβολή λήψης απόφασης επί του
θέματος, προκειμένου να προσκομισθούν στοιχεία που αφορούν στην εκδίκαση
των παραβάσεων που αναφέρονται στις αποφάσεις Αντιδημάρχου περί προσωρινής
αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
Ο κ. Στραγαλινός ζήτησε την αναβολή
προσκομισθούν περισσότερα στοιχεία.
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Η Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή της λήψης απόφασης επί του θέματος
προκειμένου να προσκομισθούν στοιχεία που αφορούν στην εκδίκαση των
παραβάσεων του.
Η Ε.Π.Ζ. αφού έλαβε υπόψη της :
- την ανωτέρω εισήγηση
- το αίτημα του ενδιαφερόμενου
- τις κατατεθείσες προτάσεις
και μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα αποφασίζει

Την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος προκειμένου να προσκομισθούν
στην Υπηρεσία περισσότερα στοιχεία.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

