Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:9/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:70/2011
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 15 του
μήνα Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.21463/11-07-2011
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 τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
1) Σίδερης Αντώνιος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3) Μεσσήνη Κερασούλα
3)Μεσσήνης Ιωάννης
4) Ρεκατσίνας Σπυρίδων
5) Μελάς Βασίλειος
6) Γαβρίλης Δημήτριος
7)Στραγαλινός Βασίλειος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο μέτοχος και εκπρόσωπος της
Δ.ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε κος Ζακυνθινός Δημήτριος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλο του
Δήμου Λευκάδας.
Πριν τη συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης ο κος Ρεκατσίνας
Σπυρίδων ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι λόγω συγγένειας με τον κο
Ζακυνθινό Δημήτριο δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση του θέματος και στη λήψη
απόφασης της Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με ανάκληση ή μη άδειας
λειτουργίας

καταστήματος

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ιδιοκτησίας

Δ.ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε. με εκπροσώπους τους :Ζακυνθινό Δημήτριο του
Πέτρου και Κατωπόδη Ευστάθιο του Άγγελου , στην οδό Κ.Καλκάνη Λευκάδας.
Εισηγητής: κ. Συκιώτης Ανδρέας
Υπάλληλος του Δήμου
Ο κ. Ανδρέας Συκιώτης, εισηγούμενος το θέμα ανέφερε στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, τα παρακάτω:
«Σας γνωρίζω ότι το Τμήμα Περ. Υγιεινής & Υγ.Ελέγχου της Π.Ε Λευκάδας με
τα αριθμ.3959/30.10.2006 και 1071/22.4.2010 έγγραφά του ζήτησε από την
υπηρεσία μας την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ιδιοκτησίας Δ.ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε που λειτουργεί στην
οδό Κ.Καλκάνη Λευκάδα, με εκπροσώπους τον Ζακυνθινό Δημήτριο και
Κατωπόδη Ευστάθιο του Άγγελου, λόγω ουσιώδους τροποποίησης των όρων
λειτουργίας του .
Η Πρόεδρος κα Σκιαδά κάλεσε τον εκπρόσωπο της εταιρείας Κατωπόδη
Ευστάθιο και αφού τον ενημέρωσε για τα έγγραφα του Τμ.Υγείας, του ζήτησε να
επαναφέρει άμεσα το κατάστημα στην αρχική εγκεκριμένη του μορφή και να μας

ενημερώσει, προκειμένου το Τμήμα Περ. Υγιεινής & Υγ.Ελέγχου επανελέγξει το
κατάστημα.
Στις 14/4/2011 ο Κατωπόδης Ευστάθιος μας γνώρισε ότι έχει επαναφέρει το
κατάστημα στην εγκεκριμένη του μορφή και ζητήσαμε με το αριθμ.8921/18.4.2011
έγγραφό μας από το Τμ .Υγιεινής επανέλεγχο του καταστήματος.
Το Τμ. Υγιεινής με το αριθμ.15509/3802/14.6.2011 έγγραφό του, μας
κοινοποίησε την από 20/5/2011 έκθεση υγειονομικής επιθεώρησης που αφορά το
ανωτέρω κατάστημα με συνεχιζόμενες παραβάσεις.
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 στα έγγραφα και στις εκθέσεις επιθεώρησης του
Τμήματος Περ. Υγιεινής & Υγ.Ελέγχου της Π.Ε Λευκάδας ζητείται η ανάκληση της
άδειας λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος σε εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 5
της Α1β/8577/83, και το γεγονός ότι, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η
ανάκληση της άδειας είναι υποχρεωτική ( απόφαση ΣτΕ 1443/96 ), παρακαλούμε να
αποφασίσετε σχετικά.»
Κατόπιν των παραπάνω η Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι στη συνεδρίαση
παρίσταται ο μέτοχος και εκπρόσωπος της Δ.ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε κος
Ζακυνθινός Δημήτριος. Ο κος Ζακυνθινός αιτείται προφορικά στην Επιτροπή την
παράταση χρόνου τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων της εταιρείας Δ.ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε, καθώς έχει ήδη υποβάλλει σχετικό φάκελο στο Τμήμα Περ. Υγιεινής &
Υγ.Ελέγχου της Π.Ε Λευκάδας.
Η Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή την αναβολή λήψης σχετικής
απόφασης για δεκαπέντε (15) ημέρες προκειμένου οι ιδιοκτήτες του εν λόγω
καταστήματος να αποκαταστήσουν τα προβλήματα,
και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη
της την παραπάνω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση και αρνητική ψήφο του
κου Στραγαλινού Βασίλειου ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι «πρέπει να
εφαρμοστεί ό,τι προβλέπεται γιατί είναι παραβάτες κατ΄εξακολούθηση, ο δε Δήμος να
κοιτάξει την περίπτωση της διοικητικής αποβολής για τον εξωτερικό χώρο που έχει
καταλάβει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.»,
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
την αναβολή λήψης απόφασης σχετικά με ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας
καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ιδιοκτησίας Δ.ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ&ΣΙΑ
Ο.Ε. με εκπροσώπους τους :Ζακυνθινό Δημήτριο του Πέτρου και Κατωπόδη
Ευστάθιο του Άγγελου , στην οδό Κ.Καλκάνη Λευκάδας, για δεκαπέντε (15)
ημέρες προκειμένου οι ιδιοκτήτες του εν λόγω καταστήματος να αποκαταστήσουν τα
προβλήματα.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

