Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:5/2015
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 17-2015
Στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας σήµερα στις 06 του µήνα Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 16.00 µ.µ., ήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Λευκάδας µετά την αριθ. πρωτ.3797/27.02.2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας, η οποία επιδόθηκε στον καθένα από
τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄87), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Παναγιώτης Γαντζίας
2]Γεωργία Κοντογεώργη
3]Σπυρίδων Πετούσης
4]Ιωάννα Ντουζέπη
5]Βασίλειος Βαγενάς

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πρακτικά τηρεί η Γραµµατέας της ∆/Κ κα Μαρία Παστέλη.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος της ∆/Κ κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 1ον εκτός της Η.∆. της αριθ.5-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας.
Απόφαση ∆/Κ σχετικά µε ανάκληση της αριθ. 104/2014 απόφασής της που
αφορούσε χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή µη καταστήµατος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
«ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΠΩΛΕΙΟ» µε παρασκευαστήριο της Σούφη Ζωής του Θεοδώρου,
στην οδό Ε. Ζάκκα 12 Λευκάδα, σε κτίριο ιδιοκτησίας Κοψιδά Γεωργίας, Λύσσαρη
Μαρίας, Λύσσαρη Παρασκευής και χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή µη
καταστήµατος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV «ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΠΩΛΕΙΟ µε
παρασκευαστήριο» της Σούφη Ζωής του Θεοδώρου, στην οδό Ε. Ζάκκα 12-14
Λευκάδα, σε κτίριο ιδιοκτησίας Κοψιδά Κυριακούλας, Κοψιδά Γεωργίας.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαντζίας, Πρόεδρος

Ο πρόεδρος της ∆/Κ Λευκάδας εισηγούµενος το θέµα θέτει υπόψη του Συµβουλίου
το Υπηρεσιακό Σηµείωµα του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
του ∆ήµου. Σας γνωρίζω ότι η Σούφη Ζωή του Θεοδώρου µε την 104/2014
απόφασή
σας,
πήρε
προέγκριση
για
επιχείρηση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
IV
ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΠΩΛΕΙΟ µε παρασκευαστήριο στη οδό Ε. Ζάκκα 12 , στη Λευκάδα σε
κτίριο ιδιοκτησίας Κοψιδά Γεωργίας, Λύσσαρη Μαρίας, Λύσσαρη Παρασκευής.
Στη συνέχεια κατέθεσε εκ νέου αίτηση προέγκρισης µε αρ.πρ. 4061/03-03-2015 για
προέγκριση ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ
µε παρασκευαστήριο, κατόπιν µίσθωσης και του διπλανού χώρου, ιδιοκτησίας
Κοψιδά Κυριακούλας, Κοψιδά Γεωργίας .

Κατόπιν αυτού , παρακαλούµε για την ανάκληση της 104/2014 απόφασής σας και
την προέγκριση ή µη του καταστήµατος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣΜΠΟΥΓΑΤΣΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ µε παρασκευαστήριο, στην οδό Ε. Ζάκκα 12-14
στην Λευκάδα, λαµβάνοντας υπόψη την από 01-12-2014 βεβαίωση επιτρεποµένων
χρήσεων γης από την Υ∆ΟΜ, σύµφωνα µε την οποία επιτρέπεται η ίδρυση ΚΥΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ µε
παρασκευαστήριο.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Συµβούλιο της ∆/Κ
Αποφασίζει Οµόφωνα
Ανακαλεί την αριθ. 104/2014 απόφαση προέγκρισης και χορηγεί στη Σούφη Ζωή του
Θεοδώρου, προέγκριση για την ίδρυση καταστήµατος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV «ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΠΩΛΕΙΟ µε παρασκευαστήριο» στην οδό Ε. Ζάκκα 1214 Λευκάδα.

Η παρούσα απόφαση δε συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του
καταστήµατος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 17/2015
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ

