ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αρ. 1ης/2016 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 6/2016
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 750/15-1-2016 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 πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Βλάχος Ευστάθιος
Φίλιππας Γεώργιος
Πολίτης Σπυρίδων
Νικητάκης Μάρκος (αναπληρ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαζής Πάνος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Γληγόρης Κων/νος
4. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου.

ΘΕΜΑ 6ο της ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά με ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος
ΚΑΤ. ΙΙΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ιδιοκτησίας Ταντάρου Μαρίας του Χριστοφόρου στα Σύβοτα Λευκάδας.
Εισηγητής: Περδικάρης Αθανάσιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε, ότι το Τμήμα Περ. Υγιεινής & Υγ.Ελέγχου της Π.Ε Λευκάδας με το
αριθμ.πρ. 118309/19621/28-12-2015
έγγραφό του μας διαβίβασε έκθεση υγειονομικής
Επιθεώρησης που αφορά ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων στο κατάστημα ΚΑΤ.ΙΙΙ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ με άδεια λειτουργίας με αρ.πρ.7281/27-06-2011, ιδιοκτησίας Ταντάρου Μαρία του
Χριστοφόρου , στα Σύβοτα Λευκάδας και ανακαλεί την γνωμοδότηση καταλληλότητας του
καταστήματος.
Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Πολεοδομίας-ΥΔΟΜ του Δήμου μας . με το
αρ.πρ.16007φ/5-16-1 έγγραφό του μας ενημέρωσε για την αυθαίρετη κατασκευή στο κτίριο που
στεγάζεται το εν λόγω κατάστημα και με το αρ.πρ.1796 φ/5.29.7. έγγραφό του μας απάντησε σε
σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας , ότι έχει υποβληθεί σχετική ένσταση στην εκθεση που αφορά
στην αυθαίρετη κατασκευή και κατόπιν της έκδοσης απόφασης επί της ενστάσεως θα εξετασθεί αν
συντρέχουν λόγοι ανάκλησης της νομιμότητας του καταστήματος.
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Εχοντας υπόψη ότι,ο Δήμος δεν έχει διακριτική ευχέρεια αλλά ενεργεί κατά δέσμια αρμοδιότητα –
(απόφαση ΣτΕ 1443/96 ) και 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 Ποιότητας Ζωής, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού
άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο κατάστημα ΚΑΤ.ΙΙΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
με άδεια λειτουργίας με αρ.πρ.7281/27-06-2011, ιδιοκτησίας Ταντάρου Μαρία του Χριστοφόρου,
στα Σύβοτα Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 6/2016.
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