ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1ης/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6/2013
Στη Λευκάδα σήµερα Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 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 1η/14-1-01-2013
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 οκτώ (8) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γαζής Αναστάσιος - Πρόεδρος
Αραβανής Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Στραγαλινός Βασίλειος
Νικητάκης Μάρκος
Ρόκκος Στυλιανός

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Αραβανής Γεράσιµος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρούλη Στυλιανή,
∆ήµου.

υπάλληλο του

Θέµα 6ο: “Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του αναψυκτηρίου ιδιοκτησίας Κολυβά
Ιωάννη του Γεωργίου στη Βασιλική Λευκάδας, λόγω τροποποίησης των όρων
λειτουργίας του.
Εισηγητής: κ. Συκιώτης Ανδρέας
Υπάλληλος του ∆ήµου
Ο κ. Συκιώτης εισηγούµενος το θέµα ανέφερε τα εξής:Σας γνωρίζω ότι το
Τµήµα
Περ.
Υγιεινής
&
Υγ.Ελέγχου
της
Π.Ε
Λευκάδας
µε
το
αριθµ.29313/7.11.2012 έγγραφό του, µας διαβίβασε έκθεση υγειονοµικής
Επιθεώρησης που αφορά το κατάστηµα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας Κολυβά
Ιωάννη του Γεωργίου που λειτουργεί στην Βασιλική Λευκάδας και ζητάει να
ανακαλέσουµε την αριθµ.1119/14.06.2002 άδεια λειτουργίας του, σύµφωνα µε την
παραγρ. 5
άρθρο 6 της Υ.∆. Αιβ/8577/83, λόγω τροποποίησης των όρων
λειτουργίας του.
Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.3852/2010-Πρόγραµµα Καλλικράτηςαρµόδια για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος είναι η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.
Αφού λάβετε υπόψη
ότι στην έκθεση υγειονοµικής
επιθεώρησης του
Τµήµατος Περ. Υγιεινής & Υγ.Ελέγχου της Π.Ε Λευκάδας ζητείτε η ανάκληση της
αριθµ,1119/14.06.2002 άδειας λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος που έχει
εκδοθεί από τον πρώην ∆ήµο Απολλωνίων σε εφαρµογή του άρθρου 6 παρ. 5 της
Α1β/8577/83,
όπως
αντικαταστάθηκε
µε
το
άρθρο
17
της
ΚΥΑ
96967/2012/ΦΕΚ2718/Β και το γεγονός ότι εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες

προϋποθέσεις η ανάκληση της άδειας είναι υποχρεωτική (απόφαση ΣτΕ 1443/96),
παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, µετά από
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του αναψυκτηρίου ιδιοκτησίας Κολυβά
Ιωάννη του Γεωργίου στη Βασιλική Λευκάδας, λόγω τροποποίησης των όρων
λειτουργίας του, όπως αναλυτικά η αριθµ.29313/7-11-2012 έκθεση του Τµήµατος
Περ. Υγιεινής & Υγ. Ελέγχου της Π.Ε Λευκάδας αναφέρει.
Σ' αυτό το σηµείο λύεται η συνεδρίαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 6/2013
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΓΑΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Λευκάδα,
Η γραµµατέας

Μαρούλη Στυλιανή

