ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 361
Στη Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 29425/17-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1.
Γράψας Αθανάσιος
1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3.
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Λώλη Γεωργία
5.
6. Κούρτης Φίλιππος
6.
7. Σέρβος Κων/νος
7.
8. Πολίτης Σπυρίδων
8.
9. Βλάχος Κων/νος
9.
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
12. Γαζής Πάνος
12.
13. Φίλιππας Γεώργιος
13.
14. Θερµός Ευάγγελος
14.
15. Γκογκάκης Γρηγόριος
15.
16. Κοντογεώργης Ηλίας
16.
17. Βλάχος Ευστάθιος
17.
18. Κούρτης Γεώργιος
18.
19. Γιαννιώτης Οδυσσέας
19.
20. Τριλίβας χρήστος
20.
21. Μαργέλης Σπυροπάνος
21.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
22. Κατωπόδη Ευανθία
22. ∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
23. Καρφάκη Μαριάννα
23. που ήταν παρών.
24. Βικέντιος Νικόλαος
24.
25. Σκληρός Παναγιώτης
25.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
26. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
26. βρέθηκαν παρόντα (33) µέλη.
27. Αραβανής Βασίλειος
27.
28. Καββαδάς Αθανάσιος
28.
29. Ζουριδάκης Ευτύχιος
29.
30. Σκληρός Φίλιππος
30.
31. Σταµατέλου ∆ήµητρα
31.
32. Γληγόρης Κων/νος
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4Ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 25/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυµβητικής δεξαµενής δηµόσιας χρήσης στην
εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» εντός του Εµπορικού Κέντρου THE CITY στην οδό
Καραβέλα στη Λευκάδα.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο
« Σύµφωνα µε το άρθρο 27 της Γ1/443/73 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.β./1973) Υγειονοµικής ∆ιάταξης, όπως
τροποποιήθηκε µε τη Γ4/1150/78 (Φ.Ε.Κ. 937 τ.β./1978)Υγειονοµική ∆ιάταξη «ΠΕΡΙ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ» σε
συνδυασµό µε την µε αριθ. πρωτ. ∆ΥΓ2/99932/06/22-3-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Οδηγίες-διευκρινίσεις εφαρµογής των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων για τη
λειτουργία κολυµβητικών δεξαµενών»,για τη λειτουργία κολυµβητικής δεξαµενής απαιτείται άδεια.
Αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυµβητικής δεξαµενής που λειτουργεί εκτός
εγκαταστάσεων κύριων τουριστικών καταλυµάτων, χωρίς τη διαδικασία προέγκρισης, εξακολουθεί
να είναι ο ∆ήµος.
Για τη χορήγηση της άδειας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση προς το ∆ήµο µε όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και ο ∆ήµος µε τη σειρά του διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο στην
Υγειονοµική Υπηρεσία.
Η Υγειονοµική υπηρεσία προβαίνει στη θεώρησή τους µετά από αξιολόγηση ότι τηρούνται οι
σχετικές διατάξεις και εγκύκλιοι, τα εγκρίνει δε οριστικώς µετά από επιθεώρηση και έλεγχο που
διενεργείται στην εγκατάσταση της κολυµβητικής δεξαµενής από αρµόδια όργανα ότι έχει
κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα θεωρηµένα στοιχεία και εισηγείται αρµοδίως στον οικείο Ο.Τ.Α. για
τη χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας.
Κατόπιν ακολουθεί εγκριτική απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τέλος χορηγείται
από το ∆ήµο η άδεια λειτουργίας της κολυµβητικής δεξαµενής.
Στο ∆ήµο Λευκάδας υποβλήθηκε αίτηση συνοδευόµενη από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά
της εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. για χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολυµβητικής
∆εξαµενής εντός του Εµπορικού Κέντρου THE CITY στην οδό Καραβέλα στα Περιβόλια Λευκάδας,
µε υπεύθυνο λειτουργίας τον Αγγελή ∆ηµήτριο του Αθανασίου και υπεύθυνους ασφαλείας , τους:
Ζαβιτσάνο Θωµά του Αλεξάνδρου και ∆ουβίτσα Νικόλαο του ‘Οθωνα .
Στη συνέχεια ο φάκελος µε το αρίθµ. 12817/16-05-2014 έγγραφό µας διαβιβάσθηκε στο Τµήµα
Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την καταλληλότητα
της Κολυµβητικής ∆εξαµενής.
Το τµήµα υγιεινής µε το Αρίθµ. Πρωτ.49108/7551/14-11-2014 έγγραφό του
εισηγείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην κολυµβητική δεξαµενή.
Μετά τα ανωτέρω, παρακαλείσθε για τη λήψη απόφασης µε την οποία να εγκρίνεται η
χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολυµβητικής ∆εξαµενής εντός του Εµπορικού Κέντρου THE CITY
στην εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε µε εκπρόσωπο την Βρεττού Αθηνά του Νικολάου και
υπεύθυνο λειτουργίας της τον Αγγελή ∆ηµήτριο του Αθανασίου.
.
Η άδεια λειτουργίας θα ισχύει για πέντε (5) χρόνια.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα
αποδέχεται την πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:
Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολυµβητικής ∆εξαµενής εντός του Εµπορικού Κέντρου
THE CITY στην εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε µε εκπρόσωπο την Βρεττού Αθηνά του
Νικολάου, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
.
Η άδεια λειτουργίας θα ισχύει για πέντε (5) χρόνια.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.361/2014.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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