ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 1ης/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 4/2015
Στη Λευκάδα σήµερα 27 Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Τρίτη 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. 1369/23-1-2015 πρόσκληση του Προέδρου της που
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Φίλιππας Γεώργιος
Βλάχος Ευστάθιος
Πολίτης Σπυρίδων
Νικητάκης Μάρκος (αναπλ. κ. Πάνου Γαζή).
Θερµός Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σκληρός Φίλιππος
2. Γληγόρης Κων/νος
3. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
Χαλκιοπούλου Αιµιλία, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ε.Π.Ζ. για ανάκληση της αρ. 68/2014 απόφασή της και χορήγηση ή µη προέγκρισης
ίδρυσης καταστήµατος ΚΑΤ IV «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ µε συγκρότηση ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην Κατσαρού Ελένη του Νικολάου, στο Περιγιάλι Λευκάδας.
Εισηγητής: Περδικάρης Αθανάσιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Ο Αντιδήµαρχος Περδικάρης Αθανάσιος, Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. , εισηγούµενος το
θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Η Επιτροπή µας µε την αριθµ: 68/2014 απόφασή της , ενέκρινε την προέγκριση ίδρυσης
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΚΑΤ.IV «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ µε συγκρότηση
Παραδοσιακό Καφενείο» της Ζώη ∆έσποινας του Αθανασίου στο Περιγιάλι Λευκάδας, σε κτήριο
ιδιοκτησίας Κατσαρού Νικόλαου.
Ο κ. Κατσαρός Νικόλαος ιδιοκτήτης του κτηρίου , µε την από 7-01-2015 αίτησή του , µας
αναφέρει ότι έχει λυθεί η σύµβαση µίσθωσης µε την κα Ζώη ∆έσποινα και δεν πρόκειται να
λειτουργήσει το κατάστηµα για το οποίο είχε πάρει τη σχετική προέγκριση.
Στη συνέχεια αιτείται εκ νέου, την προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος ΚΑΤ.IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ στο Περιγιάλι Λευκάδας, στο κτήριο ιδιοκτησίας του ,καταθέτοντας το καινούργιο
µισθωτήριο , στο όνοµα της µητέρας του Κατσαρού Ευαγγελίας.
Το Τµήµα πολεοδοµικών εφαρµογών – υπηρεσία δόµησης
του ∆ήµου µε το από
05/06/2014 έγγραφο του µας γνώρισε ότι δεν έχουν καθοριστεί όροι χρήσεις γης στον οικισµό
Περιγιαλίου και επιτρέπεται η χρήση ίδρυσης ΚΥΕ.
Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε για την ανάκληση της αρ. 68/2014
απόφασης της ΕΠΖ µε την οποία χορηγήθηκε προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος στην Ζώη
∆έσποινα του Αθανασίου και να αποφασίσουµε για την προέγκριση ή µη , καταστήµατος ΚΑΤ. IV
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« ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ µε συγκρότηση ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ » στο Περιγιάλι
Λευκάδας, της Κατσαρού Ευαγγελίας του Νικολάου σε κτήριο ιδιοκτησίας Κατσαρού Νικόλαου.»
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την ανάκληση της αρ. 68/2014 απόφασης της ΕΠΖ µε την οποία χορηγήθηκε προέγκριση
ίδρυσης καταστήµατος στην Ζώη ∆έσποινα του Αθανασίου και χορηγεί προέγκριση ίδρυσης
καταστήµατος ΚΑΤ. IV « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ µε συγκρότηση ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ»
στο Περιγιάλι
Λευκάδας, στην Κατσαρού Ευαγγελίας του Νικολάου. σε κτήριο ιδιοκτησίας
Κατσαρού Νικόλαου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 4/2015.
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