Αργοστόλι 16-1-2012
Αριθ. Πρωτ.: 49228/11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
℡: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ∆ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 3/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση
Κα Παπαδηµάτου Πραξιθέα
Καραβόµυλος Σάµης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 13η Ιανουαρίου 2012.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 3/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος
Στο Αργοστόλι, σήµερα 13 Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 913/10-12012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
2. Παναγής Βανδώρος
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4.
Άγγελος Μαρκέτος
5.
Σπυρίδων Σαµούρης
Αλέξανδρος Μοσχονάς
6.
7.
∆ιονύσιος Αραβαντινός
8.
Βασίλειος Καµπίτσης
9.
Γεώργιος Θωµάς
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 49228/9-12-2011 έγγραφο της
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης µε αίτηση και συνηµµένα δικαιολογητικά για την
προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος οπωροπαντοπωλείου της κας
Παπαδηµάτου Πραξιθέας που βρίσκεται στον Καραβόµυλο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73
του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κα Παπαδηµάτου Πραξιθέα προέγκριση αδείας λειτουργίας
καταστήµατος οπωροπαντοπωλείου στην Τοπική Κοινότητα Καραβοµύλου επειδή
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του
καταστήµατος.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Αργοστόλι 16-1-2012
Αριθ. Πρωτ.: 53027/11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
℡: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 4/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση
κ. ΠΕΡΕΪΡΑ ΝΤΕ ΑΛΜΕΪΡΑ ΛΟΥΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
Τοπική Κοινότητα Πεσσάδας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 13η Ιανουαρίου 2012.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 4/2012
Λήψη απόφασης
ενδιαφέροντος.

για

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
προέγκριση ίδρυσης

καταστήµατος

υγειονοµικού

Στο Αργοστόλι, σήµερα 13 Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 913/10-12012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
2. Παναγής Βανδώρος
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4.
Άγγελος Μαρκέτος
Σπυρίδων Σαµούρης
5.
6.
Αλέξανδρος Μοσχονάς
7.
∆ιονύσιος Αραβαντινός
8.
Βασίλειος Καµπίτσης
9.
Γεώργιος Θωµάς
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 53027/14-12-2011 έγγραφο της
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς µε αίτηση και συνηµµένα δικαιολογητικά για την
προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος χώρου αναψυχής και
εστίασης του κ. ΠΕΡΕΪΡΑ ΝΤΕ ΑΛΜΕΪΡΑ ΛΟΥΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που βρίσκεται
στην Πεσσάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του
άρθρου 80 Ν. 3463/06.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73
του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ. ΠΕΡΕΪΡΑ ΝΤΕ ΑΛΜΕΪΡΑ ΛΟΥΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ προέγκριση
ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος χώρου αναψυχής και εστίασης
στην Τοπική Κοινότητα Πεσσάδας επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του
καταστήµατος.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Αργοστόλι 16-1-2012
Αριθ. Πρωτ.: 521
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
℡: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Γρ. Εµπορικής ∆ραστηριότητας
Αργοστολίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάκληση της αριθ. 179/2011 προηγούµενης απόφασης
µας

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 1/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση
Κατάστηµα sin city
Αργοστόλι

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 13η Ιανουαρίου
2012.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για ανάκληση της αριθ. 179/2011 προηγούµενης απόφασης µας
Στο Αργοστόλι, σήµερα 13 Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 913/10-1-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
2. Παναγής Βανδώρος
3.
∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4.
Άγγελος Μαρκέτος
5.
Σπυρίδων Σαµούρης
6.
Αλέξανδρος Μοσχονάς
7.
∆ιονύσιος Αραβαντινός
8.
Βασίλειος Καµπίτσης
9.
Γεώργιος Θωµάς
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 179/2011 προηγούµενη απόφαση της µε
την οποία ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας καταστήµατος κέντρου διασκέδασης µε την
επωνυµία sin city ιδιοκτησίας Κοκκίνη- Βρυώνη - Στεφανάτου Ο.Ε διότι δεν έχουν
υποβληθεί έγγραφα για τη χρήση ιδιόκτητου ή ενοικιασµένου χώρου στάθµευσης
αυτοκινήτων σύµφωνα µε το 257/01 Π.∆.
Μετά τη λήψη της ανωτέρω απόφασης προσκοµίσθηκαν τα απαιτούµενα έγγραφα
(διάγραµµα κάλυψης µε διαµορφωµένη πρόταση για δέκα χώρους στάθµευσης) και σύµφωνα
µε τις ανωτέρω διατάξεις πληρεί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις και η άδεια λειτουργίας του
καταστήµατος δεν θα πρέπει να ανακληθεί µε βάση τα νέα στοιχεία που προσκοµίσθηκαν
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.
3852/10 την αίτηση µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά καθώς και τις διατάξεις του Π.∆.
257/01
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ανακαλεί την αριθ. 179/2011 προηγούµενη απόφαση που αφορούσε ανάκληση της άδεια
λειτουργίας καταστήµατος κέντρου διασκέδασης µε την επωνυµία sin city ιδιοκτησίας
Κοκκίνη- Βρυώνη - Στεφανάτου Ο.Ε διότι υπεβλήθησαν τα απαιτούµενα έγγραφα για τη
χρήση ιδιόκτητου ή ενοικιασµένου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων σύµφωνα µε το 257/01
Π.∆
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Αργοστόλι 18-1-2012
Αριθ. Πρωτ.: 49313/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
℡: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος της
Εταιρείας Γ. Κατερέλος – Α. Κατερέλος Ο.Ε. Υπαίθριο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε
συγκρότηση Μπαρ στα Μιχαλιτσάτα Ληξουρίου

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 5/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής για ενηµέρωση σας και δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση
Γ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ – Α. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ο.Ε
Ληξούρι

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 13η Ιανουαρίου
2012
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 5/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος της Εταιρείας Γ.
Κατερέλος – Α. Κατερέλος Ο.Ε. Υπαίθριο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση Μπαρ στα
Μιχαλιτσάτα Ληξουρίου

Στο Αργοστόλι, σήµερα 13 Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 913/10-1-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
2. Παναγής Βανδώρος
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4.
Άγγελος Μαρκέτος
5.
Σπυρίδων Σαµούρης
6.
Αλέξανδρος Μοσχονάς
7.
∆ιονύσιος Αραβαντινός
8.
Βασίλειος Καµπίτσης
9.
Γεώργιος Θωµάς
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το φάκελο για ανάκληση αδείας του καταστήµατος
της Εταιρείας Γ. Κατερέλος – Α. Κατερέλος Ο.Ε. Υπαίθριο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε
συγκρότηση Μπαρ στα Μιχαλιτσάτα Ληξουρίου µε εισήγηση του Αντιδηµάρχου Παλικής
αναλυτικά ως εξής:
Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5 του Ν. 3463/8-6-2006 η
αρµοδιότητα για τη χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ανήκει στους ∆ήµους και τις Κοινότητες ενώ µε την παρ. 6 του
ίδιου άρθρου ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την ανάκληση αφαίρεση και προσωρινή
αφαίρεση των αδειών και την σφράγιση των πιο πάνω καταστηµάτων.
Βάσει των διατάξεων του άρθρ. 73 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αποφασίζει πλέον κατ’ αρµοδιότητα για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της αδείας
ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων
αρµοδιότητας του ∆ήµου.
Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρ. 6 της Α1β/8577/83 Υγ/κής ∆/ξης θεωρείται ίδρυση νέου
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος και απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
τούτου, η µεταφορά ή επέκταση ή αλλαγή ή µεταβίβαση του, καθώς και η ουσιώδης
τροποποίηση των υγειονοµικών λειτουργίας του, εκτός αν κατά τις διαπιστώσεις της
αρµόδιας υγειονοµικής η γινόµενη τροποποίηση είχε σαν συνέπεια τη βελτίωση των
υγειονοµικών συνθηκών λειτουργίας τούτου.
Με την αρ. 272/1-8-2008 απόφαση Α/∆ηµάρχου Παλικής χορηγήθηκε η αριθ. 280/1-8-2008
άδεια λειτουργίας κατ/τος αντικατάσταση λόγω µίσθωσης από την εταιρεία ∆. Ερνικός – Α.
πόλη Ο.Ε στην εταιρεία Γ. Κατερέλος Α. Κατερέλος Ο.Ε

Μετά από µηνύσεις του Α.Τ. Παλικής η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας
διενήργησε αυτοψία στις 2-11-2011 παρουσία των κ. Κατερέλου Άγγελου και Γεράσιµου.
Από τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων
λειτουργίας του εν λόγω κατ/τος.
Η τροποποίηση των όρων λειτουργίας εξάλλου όπως επισηµαίνετε στην αυτοψία είχε
διαπιστωθεί και σε προηγούµενους ελέγχους, ενηµερώθηκε ο ∆ήµος Παλικής µε τα αριθ.
2301/25-8-2006 & 445/23-2-2007 έγγραφα, και όπως αναφέρεται δεν θα έπρεπε να προβεί
στην αντικατάσταση της αδείας χωρίς να προηγηθεί γνωµοδότηση της ∆/νσης Υγείας, αλλά
να εκδοθεί νέα άδεια λειτουργίας.
Παράλληλα επισηµαίνεται ότι ο καταστηµατάρχης έχει προβεί σε πρόσθετες τροποποιήσεις
έχοντας κατασκευάσει σε τµήµα του υπαιθρίου χώρου κάθετη τέντα η οποία δύναται να
κλείνει κατά την λειτουργία του καταστήµατος.
Για την ενηµέρωση σας, σας διαβιβάζουµε την έκθεση αυτοψίας υγειονοµικού και σχετική
αλληλογραφία στην οποία γίνεται µνεία στο αριθ. 54631/16299/16-11-2011 έγγραφο της
∆/νσης Υγείας.
Παρακαλούµε λόγω αρµοδιότητας για τις δικές σας ενέργειες σύµφωνα µε το άρθρο 6 της
Α1β/8577/83 Υγ/κής ∆/ξης, όπως αναφέρεται και στο αριθ. 54631/16299/16-11-2011
έγγραφο της ∆/νσης Υγείας.
Συνηµµένα εστάλησαν τα αριθ. 54631/16299/16-11-2011, 2301/25-8-2006, 445/23-2-2007
έγγραφα της ∆/νσης Υγείας, το αριθ. 929/98 έγγραφο του ∆ήµου Ληξουρίου, την 145/2007
απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, οι αριθ. πρωτ. 6726/08 και 3023/96 άδειες του ∆ήµου
Παλικής και η αριθ. 1020/4280/1-γ άδεια του Α.Τ Ληξουρίου.
Στη συνέχεια αναγνώσθηκε το από 13-1-2012 υπόµνηµα του νοµικού εκπροσώπου της
Εταιρείας κ. Σπ. Μπουρµπούλη το οποίο κατατέθηκε αυθηµερόν στη Επιτροπή, µε το οποίο
ζητά την αναβολή της συζήτησης του θέµατος λόγω αποχής των δικηγόρων.
∆ιευκρινίζεται ότι το συγκεκριµένο θέµα δεν συζητήθηκε στην προηγούµενη συνεδρίαση της
Επιτροπής (8-12-2012) διότι εκ παραδροµής δεν κλήθηκε νόµιµα ο κ. Κατερέλος ο οποίος
ζήτησε να παραστεί και έτσι το αποσύραµε.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε το φάκελο για ανάκληση αδείας του
καταστήµατος τα συνηµµένα δικαιολογητικά, την εισήγηση του Α/∆ηµάρχου της ∆ηµοτικής
Ενότητας Παλικής, τα συνηµµένα δικαιολογητικά, το από 13-1-2012 υπόµνηµα του νοµικού
εκπροσώπου κ. Μπουρµπούλη και τις διατάξεις των άρθρων 80 Ν. 3463/06 και 73 του Ν.
3852/10
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος της Εταιρείας
Γ. Κατερέλος – Α. Κατερέλος Ο.Ε. Υπαίθριο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση Μπαρ
στα Μιχαλιτσάτα Ληξουρίου λόγω αδυναµίας παράστασης του νοµικού εκπροσώπου της εν
λόγω Εταιρείας κ. Μπουρµπούλη ώστε να δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Αργοστόλι 23-1-2012
Αριθ. Πρωτ.:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
℡: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Γρ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί περιβαλλοντικών εκθέσεων φωτοβολταϊκών συστηµάτων

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 2/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 13η Ιανουαρίου
2012.

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί περιβαλλοντικών εκθέσεων φωτοβολταϊκών συστηµάτων
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 2/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο Αργοστόλι, σήµερα 13 Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 913/10-1-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
2. Παναγής Βανδώρος
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4.
Άγγελος Μαρκέτος
5.
Σπυρίδων Σαµούρης
6.
Αλέξανδρος Μοσχονάς
7.
∆ιονύσιος Αραβαντινός
8.
Βασίλειος Καµπίτσης
9.
Γεώργιος Θωµάς
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα εξής:
Σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών στην Κεφαλλονιά διατυπώνονται οι
εξής παρατηρήσεις: Το ισχύον νοµικό πλαίσιο δεν απαιτεί τη σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου
κάτι το οποίο κατά την άποψη µας κρίνεται απαραίτητο πριν από την οποιαδήποτε
εγκατάσταση. ∆εν κάνει χωροθέτηση ούτε ο ∆ήµος ούτε η Περιφέρεια.
Επειδή το θέµα θα τεθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εµπίπτει στις αρµοδιότητες της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πρέπει να εκφράσουµε τη γνώµη µας σχετικά µε το θέµα
αυτό.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.
3852/10 και την εισήγηση του Προέδρου
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν είναι αντίθετη στις ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας όµως
πρέπει να τηρούνται οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να επανεξετασθεί η
διαδικασία αδειοδότησης έτσι ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει αποφασιστικό ρόλο σε
θέµατα αρµοδιοτήτων της και ειδικότερα στο συγκεκριµένο θέµα ως προς την ορθολογική
χωροθέτηση των Φωτοβολταϊκών Σταθµών µε τρόπο που να µην αλλοιώνει τα τοπικά
χαρακτηριστικά.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Αργοστόλι 18-1-2012
Αριθ. Πρωτ.: 55077/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
℡: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Αλεξανδροπούλου Ελίζας καφετέρια µε την
επωνυµία DEJA VU στο Ληξούρι

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 6/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής για ενηµέρωση σας και δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση
Κα Αλεξανδροπούλου Ελίζα
Ληξούρι

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 13η Ιανουαρίου
2012
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 6/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Αλεξανδροπούλου Ελίζας καφετέρια µε την
επωνυµία DEJA VU στο Ληξούρι
Στο Αργοστόλι, σήµερα 13 Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 913/10-1-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
2. Παναγής Βανδώρος
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4.
Άγγελος Μαρκέτος
5.
Σπυρίδων Σαµούρης
6.
Αλέξανδρος Μοσχονάς
7.
∆ιονύσιος Αραβαντινός
8.
Βασίλειος Καµπίτσης
9.
Γεώργιος Θωµάς
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το φάκελο για ανάκληση αδείας του καταστήµατος
της Αλεξανδροπούλου Ελίζας καφετέρια µε την επωνυµία DEJA VU στο Ληξούρι µε
εισήγηση του Αντιδηµάρχου Παλικής αναλυτικά ως εξής:
Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5 του Ν. 3463/8-6-2006 η
αρµοδιότητα για τη χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ανήκει στους ∆ήµους και τις Κοινότητες ενώ µε την παρ. 6 του
ίδιου άρθρου ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την ανάκληση αφαίρεση και προσωρινή
αφαίρεση των αδειών και την σφράγιση των πιο πάνω καταστηµάτων.
Βάσει των διατάξεων του άρθρ. 73 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αποφασίζει πλέον κατ’ αρµοδιότητα για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της αδείας
ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων
αρµοδιότητας του ∆ήµου.
Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρ. 6 της Α1β/8577/83 Υγ/κής ∆/ξης θεωρείται ίδρυση νέου
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος και απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
τούτου, η µεταφορά ή επέκταση ή αλλαγή ή µεταβίβαση του, καθώς και η ουσιώδης
τροποποίηση των υγειονοµικών λειτουργίας του, εκτός αν κατά τις διαπιστώσεις της
αρµόδιας υγειονοµικής η γινόµενη τροποποίηση είχε σαν συνέπεια τη βελτίωση των
υγειονοµικών συνθηκών λειτουργίας τούτου.
Με αφορµή σχετικά έγγραφα του αστυνοµικού Τµήµατος Ληξουρίου & ∆ηµοτικής Ενότητας
Παλικής το Τµήµα Υγειονοµικού ελέγχου διενήργησε έλεγχο το κατάστηµα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε
την επωνυµία DÉJÀ VU της Αλεξανδροπούλου Ελίζας του Χαράλαµπου στην κεντρική
πλατεία Εθνικής Αντίστασης στο Ληξούρι ∆.Ε. Παλικής που λειτουργεί µα την υπ’ αριθ
306/328/18-1-2010 άδεια λειτουργίας.

Από τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων
λειτουργίας λόγω επέκτασης του κατ/τος (παράβαση άρθρου 6 παρ. 5 της Α1β/8577/83
Υγ/κής ∆/ξης).
Για το κατάστηµα αυτό έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 38/2011 απόφαση προέγκρισης ίδρυσης
λειτουργίας κατ/τος από την ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου
Για την ενηµέρωση σας, σας διαβιβάζουµε την έκθεση αυτοψίας υγειονοµικού και σχετική
αλληλογραφία
Παρακαλούµε λόγω αρµοδιότητας για τις δικές σας ενέργειες σύµφωνα µε το άρθρο 6 της
Α1β/8577/83 Υγ/κής ∆/ξης,
Συνηµµένα εστάλησαν τα αριθ. 54423/16496/9-12-2011 έγγραφο της ∆/νσης Υγείας, το αριθ.
46208/2-11-2011 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής, το αριθ. 1020/6779/17-α/15-62011 έγγραφο του Α.Τ. Παλικής η αριθ. πρωτ. 328/18-1-2010 άδεια του ∆ήµου Παλικής και
η αριθ. 38/2011 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόµιµα η Κα Αλεξανδροπούλου Ελίζα η οποία ζήτησε να παραστεί
όµως σύµφωνα µε αίτηµα της στην Επιτροπή αδυνατούσε να παραστεί για λόγους υγείας και
ζήτησε την αναβολή του θέµατος προκειµένου να µπορέσει να παραστεί η ίδια και να
εκφράσει τις απόψεις της.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε το φάκελο για ανάκληση αδείας του
καταστήµατος τα συνηµµένα δικαιολογητικά, την εισήγηση του Α/∆ηµάρχου της ∆ηµοτικής
Ενότητας Παλικής, τα συνηµµένα δικαιολογητικά, και τις διατάξεις των άρθρων 80 Ν.
3463/06 και 73 του Ν. 3852/10
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος της
Αλεξανδροπούλου Ελίζας καφετέρια µε την επωνυµία DÉJÀ VU λόγω αδυναµίας
προσέλευσης της για λόγους υγείας ώστε να δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Αργοστόλι 18-1-2012
Αριθ. Πρωτ.: 4261/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
℡: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος του κ. ∆ρόσου Ανθούλη στο Ληξούρι

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 7/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής για ενηµέρωση σας και δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση
κ. ∆ρόσο Ανθούλη
Ληξούρι

Από το πρακτικό της 1
Ιανουαρίου 2012

ης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 13η

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 7/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος του κ. ∆ρόσου Ανθούλη στο Ληξούρι
Στο Αργοστόλι, σήµερα 13 Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 913/10-12012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
2. Παναγής Βανδώρος
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4.
Άγγελος Μαρκέτος
5.
Σπυρίδων Σαµούρης
6.
Αλέξανδρος Μοσχονάς
∆ιονύσιος Αραβαντινός
7.
8.
Βασίλειος Καµπίτσης
9.
Γεώργιος Θωµάς
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το φάκελο για ανάκληση αδείας του
καταστήµατος του κ. ∆ρόσου Ανθούλη στο Ληξούρι µε εισήγηση της υπαλλήλου
Κονταρίνη Ελένης αναλυτικά ως εξής:
Με το αριθ. 34843/17-8-2011 αίτηση του ο ∆ρόσος Ανθούλης υπέβαλλε στο ∆ήµο
µας τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για την εκτέλεση αδείας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήµατος ΠΙΤΣΑΡΙΑ ήτοι:
- Την αριθ. 2737/11-8-2011 βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από την
Πολεοδοµία µε αντίστοιχη θεώρηση των κατόψεων καταστήµατος
- Το αριθ. 3015/2011 πιστοποιητικό ενργειακής πυροπροστασίας
- Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
- Βιβλιάριο υγείας υγειονοµικού
- Αντίγραφο ποινικού µητρώου
- Απόφαση προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας
- Την αριθ. 39739/11634/29-9-2011 έκθεση επιθεώρησης του αρµόδιου
οργάνου εποπτών υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Κεφ/νίας
Σε εκτέλεση της παραπάνω αίτησης και εφόσον πληρούνταν όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις η υπηρεσία µας κατά δέσµια αρµοδιότητα προέβη στην έκδοση της
αριθ. 43996/640/17-10-2011 αδείας και ο αιτών απέκτησε δικαίωµα λειτουργίας
καταστήµατος.
Εκ των υστέρων η Πολεοδοµία µε το αριθ. 4261/9-11-2011 έγγραφο ανάκληση προς
τον κ. ∆ρόσο, τον οποίο κοινοποιείται σε εµάς µας ενηµερώνει τα ακόλουθα:

Ύστερα από νεώτερο έλεγχο του αρχείου της υπηρεσίας µας ανακαλούµε το αριθ.
2737/11-8-2011 έγγραφο µας που αφορά βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης του
κέντρου εστίασης (πιτσαρία) επ’
ονόµατι κ. ∆ρόσου Ανθούλη, διότι στα
υποβληθέντα δικαιολογητικά που µας προσκοµίσατε δεν αποτυπώσατε την
πραγµατική κατάσταση για την οποία υφίσταται τµήµα αυθαίρετης κατασκευής
κλειστού χώρου σε κοινόχρηστο χώρο και κατ’ επέκταση του εστιατορίου
διαστάσεων 5,30 Χ 4,70µ στο όνοµα Μπουρµπούλη Ελπίδα σύµφωνα µε τις από 1-32010 και 2-5-2011 εκθέσεις αυτοψίας και οι υπηρεσίες που κοινοποιείται το παρόν
παρακαλούνται για τις δικές σας ενέργειες στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του;.
Για ενηµέρωση σας σας διαβιβάζουµε την σχετική αλληλογραφία
Με βάση τα ανωτέρω συνεκτιµώντας ότι δεν υπήρξε πλάνη περί των πραγµάτων
καθότι προγενέστερα υφίσταται έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και
υπολογισµού προστίµων από την Πολεοδοµία για τον ανωτέρω χώρο, παρακαλούµε
λόγω αρµοδιότητας για τις δικές σας ενέργειες σύµφωνα µε το άρθρο 73 Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόµιµα ο κ. ∆ρόσος Ανθούλης ο οποίος ζήτησε να
παραστεί όµως σύµφωνα µε αίτηµα του στην Επιτροπή αδυνατούσε να παραστεί για
λόγους υγείας και ζήτησε την αναβολή του θέµατος προκειµένου να µπορέσει να
παραστεί ο ίδιος και να εκφράσει τις απόψεις του.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε το φάκελο για ανάκληση
αδείας του καταστήµατος τα συνηµµένα δικαιολογητικά, την εισήγηση της αρµοδίας
υπαλλήλου της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής, τα συνηµµένα δικαιολογητικά, και τις
διατάξεις των άρθρων 80 Ν. 3463/06 και 73 του Ν. 3852/10
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΠΙΤΣΑΡΙΑ του κ. ∆ρόσου Ανθούλη στο Ληξούρι λόγω
αδυναµίας προσέλευσης του για λόγους υγείας ώστε να δοθεί η δυνατότητα να
εκθέσει τις απόψεις του
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

