ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 9ης/2014 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 80/2014
Στη Λευκάδα σήµερα ∆ευτέρα 21 Ιουλίου 2014 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. 19736/17.7.2014 πρόσκληση του Προέδρου της που
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
Βλάχος Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Στραγαλινός Βασίλειος
2.
Καρβούνης Σπυρίδων
3.
Μεσσήνης Ιωάννης
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Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα
βρέθηκαν παρόντα τα παραπάνω έξι (6) µέλη:

(9) τακτικών µελών

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
Χαλκιοπούλου Αιµιλία, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 4ο: Ενηµέρωση και απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε την άδεια λειτουργίας του καταστήµατος
«ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ-ΓΛΕΝΗΣ Ν.Ο.Ε. (Σχετ: η αρ.63/14 απόφαση ΕΠΖ)
Εισηγητής κ. Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος

Το θέµα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Αναστάσιος Γαζής, ο οποίος διάβασε
στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε την αρ. 63/2014 απόφασή σας, αναβάλατε τη λήψη απόφασης σχετικά µε την
ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος της ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ Σ-ΓΛΕΝΗΣ Ν.
Ο.Ε. µε το διακριτικό τίτλο «ΓΩΓΩ ΓΕΥΣΕΙΣ», που βρίσκεται στην οδό Ι.Μελά 149 στη Λευκάδα,
κατόπιν του σχετικού εγγράφου του Τµ.Περ.Υγεινής & Υγειον.Ελέγχου της Π.Ε. Λευκάδας µε
αρ.πρ.59326/10825/13/14-05-2014 για τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας του.
Ο λόγος της αναβολής λήψης απόφασης από την Επιτροπή σας , είναι η από 6-6-2014 αίτηση
του ενδιαφεροµένου σύµφωνα µε την οποία ζητάει επανέλεγχο της επιχείρησής του καθώς
επανέφερε αυτό στην αρχική του µορφή.
Στη συνέχεια η εκπρόσωπος της ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ Σ-ΓΛΕΝΗΣ Ν. Ο.Ε., µε την αρ.πρ.16694 /16-062014 αίτησή της προς την Υπηρεσία µας, µας ενηµέρωσε ότι έχει προβεί σε κλείσιµο του
καταστήµατός της και εργασίες ώστε να προβεί σε αλλαγή χρήσης.
Με την αρ.πρ.16696/18-06-2014 αίτησή της κατέθεσε πλήρη φάκελο, για την αντικατάσταση
της άδειάς της, λόγω προσθήκης δραστηριότητας (εστιατόριο), η οποία διαβιβάστηκε αρµοδίως
στο Τµ.Περ.Υγεινής & Υγειον.Ελέγχου της Π.Ε. Λευκάδας , για την σχετική γνωµάτευση.
Το Τµ.Περ.Υγεινής & Υγειον.Ελέγχου της Π.Ε. Λευκάδας , µε το αρ. 60571/9423/04-07-2014
έγγραφό του, µας ενηµερώνει ότι κατόπιν αυτοψίας που πραγµατοποίησε στο εν λόγω
κατάστηµα, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αντικατάσταση της άδειας
και από την υπηρεσία µας εκδόθηκε η αρ. πρ.18865/8-7-2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

καταστήµατος ΚΑΤ IV EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΧΩΡΟΙ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Αναστάσιος Γαζής, είπε ότι επειδή η ανωτέρω
επιχείρηση έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάσταση της άδειας και
από την υπηρεσία εκδόθηκε η αρ. πρ.18865/8-7-2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος: ΚΑΤ IV «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΧΩΡΟΙ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»,
δεν υπάρχει λόγος να προβούµε στην ανάκληση άδειας στην ανωτέρω επιχείρηση.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Ε.Π.Ζ. οµόφωνα αποδέχεται την
πρόταση του Προέδρου της και αποφασίζει:
Να µην προβεί στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος ιδιοκτησίας
ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ Σ-ΓΛΕΝΗΣ Ν. Ο.Ε., διότι η επιχείρηση έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες
για την αντικατάσταση της άδειας και από την υπηρεσία εκδόθηκε η αρ.
πρ.18865/8-7-2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος ΚΑΤ IV EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 80/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΓΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

