ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 1ης/2017 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 6/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 Φεβρουαρίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 2670/13-2-17 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)
Θερµός Ευάγγελος
Πολίτης Σπυρίδων
Φίλιππας Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος (αναπλ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρβανίτης Σπυρίδων
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Σκληρός Παναγιώτης
4. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
5.
6.
7.
8.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.

Στη συνεδρίαση, στη θέση του τακτικού µέλους της Ε.Π.Ζ. κ. Γαζή Πάνου, ο οποίος
ανεξαρτητοποιήθηκε στις 25/1/2016 από την παράταξη της πλειοψηφίας,
καλείται το
αναπληρωµατικό µέλος (από την πλειοψηφία) κα Λώλη Γεωργία, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
Η κα Λώλη Γεωργία, παραιτήθηκε στις 12/9/2016 από δηµοτική σύµβουλος της παράταξης
της πλειοψηφίας, και στη θέση της καλείται το αναπληρωµατικό µέλος (από την πλειοψηφία) κ.
Αρβανίτης Σπυρίδων, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
Επίσης στη θέση του κ. Κων/νου Γληγόρη τακτικού µέλους της Ε.Π.Ζ. ( από την µειοψηφία)
καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ε.Π.Ζ. κ. Σκληρός Παναγιώτης, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της
παραγράφου 7 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
Το αναπληρωµατικό µέλος κ. Νικητάκης Μάρκος, αναπληρώνει τον κ. Βλάχο Ευστάθιο, ο
οποίος είχε ενηµερώσει για την απουσία του.
Ο κ. Αρβανίτης Σπυρίδων, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 6ο της Η.∆: Απόφαση Ε.Π.Ζ για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Αϊβαλιώτη ∆ηµητρίου του Παναγιώτη στη Καρυά
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. πρωτ.
4080/726/16 έγγραφό του µας διαβίβασε έκθεση υγειονοµικής Επιθεώρησης που αφορά ουσιώδη
τροποποίηση των υγειονοµικών όρων στο κατάστηµα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ µε άδεια λειτουργίας µε
αρ.πρ.1475/20-06-2006 (∆ήµου Καρυάς ), ιδιοκτησίας Αϊβασιλιώτη ∆ηµήτριου του Παναγιώτη ,
στην Καρυά Λευκάδας και ανακαλεί την γνωµοδότηση καταλληλότητας του καταστήµατος.
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Έχοντας υπόψη ότι, ο ∆ήµος δεν έχει διακριτική ευχέρεια αλλά ενεργεί κατά δέσµια
αρµοδιότητα – (απόφαση ΣτΕ 1443/96 ) και σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.3852/2010Πρόγραµµα Καλλικράτης- αρµόδια 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
έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση,
- Το αριθµ. πρωτ. 4080/726/16 έγγραφο του Τµήµατος Περ. Υγιεινής & Υγ. Ελέγχου της Π.Ε
Λευκάδας, οµόφωνα αποφασίζει:
Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ»
ιδιοκτησίας Αϊβαλιώτη ∆ηµητρίου του Παναγιώτη στη Καρυά Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 6/2017.
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