Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 9/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 116 /2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 12 του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.26978/0810-2012 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 (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα:Πρόεδρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτρης
Μεσσήνη Κερασούλα
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αραβανής Σπύρος
2) Μεσσήνης Ιωάννης
3) Σίδερης Αντώνιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Αργυρού Ειρήνη, Υπάλληλο του
Λευκάδας.

Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με ανάκληση της αριθμ. 14/2012
απόφασης που αφορά την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Βρυώνη Χριστίνας «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στη Βασιλική
Λευκάδας.

Εισηγητ: κ. Συκιώτης Ανδρέας
Υπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής ανάφερε τα παρακάτω :
Σας υπενθυμίζω ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με τις αριθμ 5/2012,
13/2012, 14/2012,29/2012, 39/2012, 53/2012, 55/2012, 64/212 αποφάσεις της,
ενέκρινε την προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
ιδιοκτησίας 1)Δημήτριος Σκληρός ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε - Κέντρο Διασκέδασης
στη
θέση
Στενό
Χαραδιάτικων,
2)Σταματέλου
Ιωάννη
ΑναψυκτήριοΛουκουματζίδικο στον Άγιο Νικήτα , 3)Βρυώνη Χριστίνας-Παντοπωλείο στην
Βασιλική,
4)Γεωργάκη Παναγιώτας – Κομμωτήριο στην Νικιάνα,
5) ΑΦΟΙ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ στους Τσουκαλάδες,
6)Γράψα ΔέσποιναΚαφετέρια στην Λυγιά, 7)Αθανασίου Αικατερίνη-Καφετέρια στα Λαζαράτα, και
8)Ρεκατσίνα Παρασκευή-Καφετέρια Καρυά.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 21220/2011/ΦΕΚ2496/Β άρθρο 1 παραγρ. 3 « για
τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον
οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης, με
δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης-γνωστοποίησης στο
Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η
προέγκριση ανακαλείται».

Ο χρόνος των τριών μηνών και η παράταση των επιπλέον δύο για τις
ανωτέρω προεγκρίσεις έχει παρέλθει χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών.
Αφού λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την
ανάκληση ή μη, των ανωτέρω αποφάσεών σας.
Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει
σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού
εισήγηση , μετά από διαλογική συζήτηση

έλαβε υπόψη της την παραπάνω

ομόφωνα αποφασίζει

Την ανάκληση της αριθμ. 14/2012 απόφασης που αφορά την προέγκριση ίδρυσης
καταστήματος

υγειονομικού

ενδιαφέροντος

ιδιοκτησίας

Βρυώνη

Χριστίνας

«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στη Βασιλική Λευκάδας.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

