Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:2/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:12/2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 28 του
μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.4409/2302-2012 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 πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4) Σούνδιας Πραξιτέλης
5)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος
2)Μεσσήνης Ιωάννης
3) Μελάς Βασίλειος
4) Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλο
του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με
την αριθμ. 120 /2011 Απόφαση της για αναβολή λήψης απόφασης ανάκλησης ή
μη των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ και
ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ιδιοκτησίας

Κούρτη

Δημητρούλας

στο

Νυδρί

Λευκάδας.
Εισηγητής: κ. Συκιώτης Ανδρέας
Υπάλληλος του Δήμου
Ο κ. Ανδρέας Συκιώτης, ενημερώνει την Επιτροπή ως ακολούθως:
«Η Επιτροπή σας στην αριθμ.14/2011 συνεδρίαση της, αποφάσισε την
αναβολή του θέματος που αφορούσε την ανάκληση των αδειών λειτουργίας των
καταστημάτων ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ–ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ (αρ.αδειάς 1279/27.5.1999) και ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ (Αρ.Αδείας 1688/27.5.1999) λόγω
τροποποίησης των όρων λειτουργίας των, που λειτουργούν στο Νυδρί Λευκάδας
ιδιοκτησίας Κούρτη Δημητρούλας του Δημητρίου, προκειμένου το Τμήμα
Περιβ.Υγιεινής & Υγ.Ελέγχου της Π.Ε. Λευκάδας, επανελέγξει τα ανωτέρω
καταστήματα και να μας γνωρίσει εάν έχουν επανέλθει στην αρχική εγκεκριμένη
τους μορφή.
Το Τμήμα Περιβ.Υγιεινής & Υγ.Ελέγχου της Π.Ε. Λευκάδας, με το
αριθμ.57929/13649/ΠΕ/30.1.2012
έγγραφό
του
μας
απέστειλε
έκθεση
υγειονομικής επιθεώρησης που αφορά τον έλεγχο των ανωτέρω καταστημάτων και
μας γνωρίζει ότι διαπίστωσε την επαναφορά των καταστημάτων στην αρχική
εγκεκριμένη του μορφή.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει πλέον για την
υπηρεσία μας, θέμα ανάκλησης των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων ΣΝΑΚ

ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ και ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ιδιοκτησίας Κούρτη Δημητρούλας
στο Νυδρί Λευκάδας.»
Στη συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει πως, από την ενημέρωση που έγινε,
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι λήψης απόφασης για ανάκληση ή μη των
αδειών λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων
και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη
της την παραπάνω ενημέρωση, μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
ότι δε συντρέχουν λόγοι για τη λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση ή μη των
αδειών λειτουργίας των καταστημάτων ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ και ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ιδιοκτησίας Κούρτη Δημητρούλας στο Νυδρί Λευκάδας, καθώς ,
σύμφωνα με την έκθεση υγειονομικής επιθεώρησης που αφορά τον έλεγχο των
ανωτέρω καταστημάτων, διαπιστώθηκε η επαναφορά των καταστημάτων αυτών
στην αρχική εγκεκριμένη τους μορφή.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

