ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 3ης/2017 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 10/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 21 Απριλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή 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. 7070/13-4-17 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 πέντε (5) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Αρβανίτης Σπυρίδων
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
5.
6.
7.
8.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Φίλιππας Γεώργιος (Πρόεδρος)
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Πολίτης Σπυρίδων
Περδικάρης Αθανάσιος
Βλάχος Ευστάθιος

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση ΕΠΖ για σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
για το έτος 2016.
Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 η ΕΠΖ συντάσσει ετήσια έκθεση
πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
Κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 4 παρ.2 του κανονισµού λειτουργίας της ΕΠΖ ο οποίος ψηφίστηκε µε
την αρ. 100/2011 απόφαση ∆.Σ. η έκθεση πεπραγµένων περιλαµβάνει και ποσοτικά στοιχεία
σχετικά µε τον αριθµό των συνεδριάσεων, τη συµµετοχή των µελών της, τα θέµατα που
συζητήθηκαν και τις ληφθείσες αποφάσεις. Υπεύθυνος για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης
πεπραγµένων είναι ο Πρόεδρος της ΕΠΖ. Στην εν λόγω έκθεση ενσωµατώνονται, ως παράρτηµα,
και σχετικές παρατηρήσεις που υποβάλουν τα µέλη της. Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ συντάσσει την
έκθεση εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους και την κοινοποιεί στα µέλη της προκειµένου αυτά να του
υποβάλλουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους εντός της πρώτης εβδοµάδας του Φεβρουαρίου.
Στην συνέχεια εντός της δεύτερης εβδοµάδας του Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος υποβάλει το πλήρες
κείµενο της ετήσιας έκθεσης στο ∆Σ & µεριµνά για την δηµοσίευσή της στην ιστοσελίδα του δήµου.
Με την αρ. 263/2014 απόφαση ∆.Σ. είχαν εκλεγεί για το διάστηµα από 1.9.14 έως 5.3.2017 οι
παρακάτω δηµοτικοί σύµβουλοι ως τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της ΕΠΖ.
Τακτικά: Θερµός Ευάγγελος, Φίλιππας Γεώργιος, Γαζής Πάνος, Βλάχος Ευστάθιος, Πολίτης
Σπυρίδων, Γληγόρης Κων/νος, Σκληρός Φίλιππος, Γαζή Παρασκευά Σωτηρία.
Αναπληρωµατικά: Λώλη Γεωργία, Αρβανίτης Σπυρίδων Νικητάκης Μάρκος, Γράψας Αθανάσιος,
Σκληρός Παναγιώτης.
Με την αριθµ. 23322/2014 (Α∆Α: 77ΙΨΩΛΙ-ΗΕ4) απόφαση ∆ηµάρχου είχε οριστεί Πρόεδρος της
Ε.Π.Ζ. ο Αντιδήµαρχος Αθανάσιος Περδικάρης.
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Με την αριθµ. 90/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ. είχε εκλεγεί Αντιπρόεδρος της ΕΠΖ η κα Γαζή –
Παρασκευά Σωτηρία.
Με την υπ αριθ. 92/2017 απόφαση ∆.Σ. εκλέχθηκαν για το υπόλοιπο της θητείας της τρέχουσας
δηµοτικής περιόδου οι παρακάτω δηµοτικοί σύµβουλοι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ,ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ,
ΓΑΖΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΩΤΗΡΙΑ,ΣΚΛΗΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ,
ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ANAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΑΖΗΣ ΠΑΝΟΣ
Επίσης µε την υπ΄αριθ. 7/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος
της ΕΠΖ η κα Γαζή – Παρασκευά Σωτηρία.
Η Ε.Π.Ζ. κατά το έτος 2016 πραγµατοποίησε έντεκα (11) συνεδριάσεις.
Ελήφθησαν συνολικά εβδοµήντα έξι (76) αποφάσεις από τις οποίες οι εβδοµήντα πέντε (75) ήταν
οµόφωνες, µία (1) ήταν κατά πλειοψηφία (αριθ. 23/2016.) Στην υπ΄ αριθµ. 22/2016 απόφαση που
αφορά στον κανονισµό λειτουργίας µουσικής & µουσικών οργάνων στα καταστήµατα υγιειονοµικού
ενδιαφέροντος το εδάφιο σχετικά µε το ωράριο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ενώ τα υπόλοιπα
άρθρα του κανονισµού ψηφίστηκαν οµόφωνα.
Αναλυτικά ως προς την θεµατολογία οι ανωτέρω αποφάσεις αφορούν:
- είκοσι δύο (22) στη χορήγηση προεγκρίσεων ίδρυσης ή µη και λειτουργίας καταστηµάτων
υγειονοµικού
ενδιαφέροντος
σε
διάφορες
∆.Ε.
Τ.Κ
του
∆ήµου(αρ.2,3,4,26,27,28,29,32,38,40,41,42,43,46,51,52,53,57,65,66,67,76/2017 αποφάσεις),
- εννέα (9) αποφάσεις αφορούν στην ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστηµάτων
(αρ. 6,18,19,21,31,36,39,56,63/2016 αποφάσεις),
- τέσσερις (4) αποφάσεις αφορούν στη χορήγηση ή µη αδειών λειτουργίας µουσικής-µουσικών
οργάνων σε διάφορες ∆.Ε.-Τ.Κ του ∆ήµου (αρ. 5,30,54,55/2016 αποφάσεις),
- µία (1) απόφαση αφορά στην ανανέωση ή µη της άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών
οργάνων σε Τ.Κ.(αρ. 44/2016 απόφαση),
- πέντε (5) αποφάσεις αφορούν στην αναβολή συζήτησης θεµάτων (αρ. 24,48,49,50,58/2016
αποφάσεις),
- τρεις (3) αποφάσεις που αφορούν στη διόρθωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων στο ∆ήµο
Λευκάδας (αρ. 68,69,75/2016 αποφάσεις),
- δύο (2) αποφάσεις αφορούν τροποποιήσεις ρυµοτοµικών σχεδίων (αρ. 1,71/2016 αποφάσεις),
- µία (1) απόφαση που αφορά τα Β1 & Β2 στάδια της µελέτης ΣΧΟΑΑΠ της ∆Ε Απολλωνίων (αρ.
62/2016 απόφαση),
- µία (1) απόφαση που αφορά την πεζοδρόµηση παραλιακού δρόµου στα όρια ΤΚ ΝεοχωρίουΝυδριού Λευκάδας (αρ. 25/2016 απόφαση,.
- µία (1) απόφαση που αφορά την χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση
«Φύσσες» (αρ. 23/2016 απόφαση,
- µία (1) απόφαση που αφορά την σήµανση δηµοτικής οδού (αρ. 17/2016 απόφαση),
- τρεις (3) αποφάσεις αφορούν εγκρίσεις και τροποποιήσεις σχεδίων κανονισµών (αρ.
7,22,72/2016 αποφάσεις,
- δώδεκα (12) αποφάσεις σχετικά µε τον χαρακτηρισµό δρόµων ως κοινόχρηστοι δηµοτικοί
(αρ. 8,9,10,11,12,13,14,35,61,70,73,74/2016 αποφάσεις),
- µία (1) απόφαση που αφορά στη χορήγηση άδειας για θέση στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α. (αρ. 64/2016
απόφαση),
- µία (1) απόφαση σχετικά µε την παραχώρηση δηµοτικού χώρου στην πλατεία της Ανατολικής
Παραλίας (αρ. 33/2016 απόφαση),
- δύο (2) αποφάσεις χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχηµάτων σε συνεργείο αυτοκινήτων και σε
υπαίθριο χώρο στάθµευσης αντίστοιχα (αρ. 15,16/2016 αποφάσεις),
- δύο (1) σχετικά µε τον ορισµό θέσεων για την άσκηση υπαίθριων στάσιµων δραστηριοτήτων στο
∆ήµο µας για το έτος 2016(αρ. 34/2016 απόφαση),
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- µία (1) απόφαση σχετικά µε την χορήγηση άδειας λειτουργίας Λούνα Πάρκ στο Μεγάλο Αυλάκι
Νεοχωρίου Λευκάδας (αρ. 37/2016 απόφαση),
- µια (1) που αφορά την έγκριση πεπραγµένων ΕΠΖ έτους 2016 (αρ. 20/2016 απόφαση),
- τρεις (3) αποφάσεις που αφορούν γνωµοδοτήσεις σχετικές µε κυκλοφοριακές µελέτες (αρ.
45,59,60/2016 αποφάσεις),
- µία (1) απόφαση που αφορά µετατόπιση περιπτέρου (αρ. 47/2016).
,
Αναλυτικά ο πίνακας αποφάσεων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχει ως εξής:
1. Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου Λευκάδας, µε άρση
απαλλοτρίωσης στο οικόπεδο Μαρίας Ματαφιά.
2: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης ή µη καταστήµατος ΚΑΤ III «ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΑΡΤΟΥ & καφέ για διερχόµενους» στο Μεγάλο Αυλάκι Λευκάδας, στη Καµπουριάλη Ελένη.
3: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης ή µη καταστήµατος ΚΑΤ IV «ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ)» στην περιοχή «ΜΠΑΡΑΚΕΣ» στον οικισµό
Λαζαράτων ∆.∆.Σφακιωτών, στη Γεωργαλή Παρασκευή.
4: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης ή µη καταστήµατος ΚΑΤ IV «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στη θέση ΛΙΝΟΒΡΟΧΙΑ της Τ.Κ. Βασιλικής Λευκάδας, στην εταιρεία Σκλαβενίτης
Χαράλαµπος & ΣΙΑ Ο.Ε.
5: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων, στο
κατάστηµα ΚΑΤ. IV «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στο Περιγιάλι Λευκάδας ιδιοκτησίας Θεριανού Γεώργιου του
Θεοδώρου.
6: Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήµατος ΚΑΤ. ΙΙΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ιδιοκτησίας Ταντάρου Μαρίας του Χριστοφόρου στα
Σύβοτα Λευκάδας.
7: Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε τροποποίηση του κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων
κοινοχρήστων χώρων.
8: Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε χαρακτηρισµό δρόµου ως δηµοτικού.
9: Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε χαρακτηρισµό δρόµου ως δηµοτικού.
10: Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε χαρακτηρισµό δρόµου ως δηµοτικού.
11: Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε χαρακτηρισµό δρόµου ως δηµοτικού.
12: Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε χαρακτηρισµό δρόµου ως δηµοτικού.
13: Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε χαρακτηρισµό δρόµου ως δηµοτικού.
14: Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε χαρακτηρισµό δρόµου ως δηµοτικού.
15: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχηµάτων σε συνεργείο αυτοκινήτων
και µοτοσυκλετών στη θέση «Καρυές» εκτός οικισµού Απόλπαινας
16: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου σε υπαίθριο χώρο στάθµευσης εντός
σχεδίου ∆/Κ Νυδριού
17: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για σήµανση της δηµοτικής οδού Ευστ. Ζάκκα, στο ύψους του Αγίου Μηνά
18: Απόφαση Ε.ΠΖ. για την ανάκλησης της αρ. 18/2015 προηγούµενης απόφασης της επιτροπής
και τη εκ νέου προέγκριση ίδρυσης, ή µη καταστήµατος ΚΑΤ. ΙΙΙ «Παντοπωλείο» της GREEK
FOOD MARKET O.E. στα Σύβοτα Λευκάδας
19: Απόφαση Ε.ΠΖ. για την ανάκλησης της αρ. 41/2015 προηγούµενης απόφασης της επιτροπής
και τη εκ νέου προέγκριση ίδρυσης, ή µη καταστήµατος ΚΑΤ.IV «ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στη Βασιλική Λευκάδας
20: Απόφαση ΕΠΖ για σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το
έτος 2015
21: Απόφαση Ε.ΠΖ. για την ανάκληση της αριθµ.29/2015 απόφασης της επιτροπής µε την οποία
χορηγήθηκε προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος και την εκ νέου
προέγκριση ή µη καταστήµατος ΚΑΤ.IV «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» ιδιοκτησίας
Λαζαρίδου Ελένης σε κτήριο ιδιοκτησίας Λάζαρη Θεόδωρου, στα Λαζαράτα Λευκάδας
22: Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε τον κανονισµό λειτουργίας µουσικής και µουσικών οργάνων
στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
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23: Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση
Φύσσες Λευκάδας
24: Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε την έγκριση µελέτης: «Κυκλοφοριακή ∆ιερεύνηση Πόλης
Λευκάδας»
25: Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. για πεζοδρόµηση παραλιακού δρόµου στα όρια Τ.Κ. Νεοχωρίου (Μ.
Αυλάκι) Νυδρί Λευκάδας
26: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης ή µη καταστήµατος ΚΑΤ.IV «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ -ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » στην Βασιλική Λευκάδας του Κολυβά Ιωάννη
27: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης ή µη καταστήµατος ΚΑΤ.IV «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ -ΚΑΦΕΝΕΙΟ » στην Ξερορράχη Κατωχωρίου Λευκάδας του Καββαδά Παναγιώτη
28: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης ή µη καταστήµατος ΚΑΤ.IV «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ -ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » & ΚΑΤ.ΙΙΙ «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην Βασιλική Λευκάδας,του Λεοντίδη
Ορφέα
29: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης ή µη καταστήµατος ΚΑΤ.IΙΙ
«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στον οικισµό Σύβοτα Λευκάδας της Ταντάρου Μαρίας
30: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων στο
κατάστηµα ΚΑΤ IV «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της εταιρείας ΜαραγκόςΓ.-Μπελεγρίνος Γ Ε.Ε. στο
Σύβρο Λευκάδας.
31: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για ανάκληση της αριθµ.30/2015 προηγούµενης απόφασής της, και την εκ
νέου προέγκριση ή µη καταστήµατος ΚΑΤ.IV ««ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» ιδιοκτησίας Βεργίνη Κων/νας στο Καλαµίτσι Λευκάδας.
32: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή µη, καταστήµατος KAT.IV
“ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ)” της
Τσίπη Σπυρούλας στη θέση ΣΤΑΥΡΟΣ στο Τ/∆ ∆ρυµώνα Λευκάδας.
33: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για παραχώρηση δηµοτικού χώρου στην πλατεία της ανατολικής παραλίας
Λευκάδας για διάφορες εκδηλώσεις.
34: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για γνωµοδότηση για ορισµό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων
στάσιµων δραστηριοτήτων στο ∆ήµο Λευκάδας για το έτος 2016.
35: Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. για χαρακτηρισµό δρόµου ως κοινόχρηστου, στη ∆.Κ. Καστού
36: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για ανάκληση ή µη άδειας λειτουργίας-µουσικών οργάνων του καταστήµατος:
ΚΑΤ IV «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) µε την
επωνυµία «ΚΑΡΜΑ» στην οδό Αγγ. Σικελιανού 1 στη Λευκάδα, ιδιοκτησίας Βρεττού Αθηνάς του
Νικολάου
37: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Λούνα Παρκ στο Μ.Αυλάκι
Νεοχωρίου
38: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή µη, καταστήµατος ΚΑΤ. IΙΙ
«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» της Γιωτοπούλου Μαρίας στη Βασιλική Λευκάδας
39: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την ανάκληση της αριθµ.51/2014 απόφασης σας µε την οποία χορηγήθηκε
προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος και την εκ νέου προέγκριση ή µη
καταστήµατος ΚΑΤ.IV ««ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΚΑΦΕΝΕΙΟ)» στους Τσουκαλάδες Λευκάδας του Σταµατέλου Νικόλαου
40: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή µη, καταστήµατος KAT.IΙΙ
«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» του Αργυρού Χαράλαµπου στον οικισµό Αγ. Ηλία Λευκάδας
41: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή µη, καταστήµατος ΚΑΤ. IV «
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ) » της Κολυβά Ειρήνης στην Βασιλική
Λευκάδας
42: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή µη, καταστήµατος ΚΑΤ. IV
«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην Τ/Κ Ασπρογερακάτων Λευκάδας του Παύλου Ηλία
43: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή µη, καταστήµατος ΚΑΤ.IV «
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» στο Περιγιάλι Λευκάδας, του Πέτρου Χρήστου
44: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την ανανέωση ή µη, της άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων
στο κατάστηµα κατάστηµα ΚΑΤ. IV « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» της
Πολίτη Μελίνας στην Βασιλική Λευκάδας
45: Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. επί της µελέτης: «Κυκλοφοριακή ∆ιεύρυνση πόλης Λευκάδας»
46: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή µη, καταστήµατος ΚΑΤ. IV
«ΚΑΦΕΝΕΙΟ» & ΚΑΤ. ΙΙΙ «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στον οικισµό της Τ/Κ Καβάλου Λευκάδας του
Λιβιτσάνου Σπυρίδωνα
47: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την τροποποίηση της αρ.51/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά µε
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µετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Στέλλας Λύκα
48: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χωροθέτηση χώρου στάθµευσης επιβατηγών ∆.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) στη
∆.Κ. Νυδριού Λευκάδας
49: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για καθορισµό της παλαιάς Ενετικής οδού ως κύριας δηµοτικής οδού, από
Ράχη έως Χαραδιάτικα
50: Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. για χαρακτηρισµό δρόµου ως δηµοτικού (µε τµήµα αυτού εντός ορίων
οικισµού Λυγιάς-Καρυωτών) στη Τ.Κ. Καρυωτών
51: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή µη, καταστήµατος ΚΑΤ. IΙΙ
«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», της Κατσιγιάννη Αγγέλας στη Βασιλική Λευκάδας
52: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή µη, καταστήµατος ΚΑΤ. IV
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ( ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) » στον οικισµό Περιγιαλίου Λευκάδας
53: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή µη, καταστήµατος ΑΠΟΘΗΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ -ΠΑΓΟΥ της ICE GOLD I.K.E στη Νικιάνα Λευκάδας
54: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την χορήγηση ή µη, της άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων
στο κατάστηµα « ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » της ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε
εκπρόσωπο τον Ανυφαντή Στυλιανό , που ευρίσκεται εντός του ξενοδοχείου COSMOS στη Πόντη
Βασιλικής Λευκάδας
55: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την χορήγηση ή µη, της άδειας λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων
στο κατάστηµα « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας Καββαδία ∆ηµήτριου του Ιωάννη, που ευρίσκεται στη
Βασιλική Λευκάδας
56: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την ανάκληση ή µη άδειας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
ιδιοκτησίας Βασίλειου Θεοχάρη
57: Απόφαση Ε.Π.Ζ για την χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος ΚΑΤ. IV ΟΠΕΝΜΠΑΡ στη θέση ΜΑΓΓΑΝΑΣ στο ∆.∆. Αλεξάνδρου Λευκάδας, της Βρεττού Αθηνάς
58: Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. για χαρακτηρισµό δρόµου ως δηµοτικού ( µε τµήµα αυτού εντός ορίων
οικισµού Λυγιάς Καρυωτών)
59:Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε την έγκριση µελέτης: «Κυκλοφοριακή ∆ιερεύνηση Πόλης
Λευκάδας»
60: Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε την µελέτη µε τίτλο: «Μελέτη τριών κόµβων (Καραβέλα &
Φιλοσόφων-Γαζή/Κατωπόδη/Ξ. Γρηγόρη-Περιγιαλίου)»
61: Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. για χαρακτηρισµό δρόµου ως δηµοτικού ( µε τµήµα αυτού εντός ορίων
οικισµού Λυγιάς Καρυωτών
62: Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε τα (Β1) και (Β2) στάδια της µελέτης ΣΧΟΑΑΠ (ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ
και ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ) της ∆.Ε. Απολλωνίων, ∆. Λευκάδας
63: Απόφαση Ε.Π.Ζ. την ανάκληση ή µη της άδειας λειτουργίας καταστήµατος: «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» µε
την επωνυµία MIRA MARE µε άδεια λειτουργίας µε αρ.πρ.2939/28-08-2000, ιδιοκτησίας Αργυρού
∆ηµητρίου του Γερασίµου , στην Βασιλική Λευκάδας
64: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση άδειας για θέση στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α.
65: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης ή µη, καταστήµατος ΚΑΤ.IV «ΚΑΦΕΝΕΙΟ»
& ΚΑΤ. ΙΙΙ «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στο Σύβρο Λευκάδας, του Προκόπη Σπύρου
66: Απόφαση Ε.Π.Ζ για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή µη, καταστήµατος ΚΑΤ.IV«
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ » του Βλάχου Τριαντάφυλλου στο Κάθισµα Καλαµιτσίου Λευκάδας
67: Απόφαση Ε.Π.Ζ για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή µη, καταστήµατος ΚΑΤ. IV
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΠΙΤΣΑΡΙΑ» του Αργυρού ∆ηµήτριου στην Βασιλική Λευκάδας
68: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για διόρθωση διαγράµµατος του Εθνικού Κτηµατολογίου, εντός Ρυµοτοµικού
Σχεδίου Λευκάδας, Τοµέας Ι (Σχετ: η από 6-10-16 αίτηση Θεοφάνη Λάζαρη)
69: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για διόρθωση διαγράµµατος του Εθνικού Κτηµατολογίου, εντός Ρυµοτοµικού
Σχεδίου Λευκάδας, Τοµέας Ι (Σχετ: η από 12-10-16 αίτηση Σπυρίδωνος Αργύρη)
70: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χαρακτηρισµό δρόµου ως κοινοχρήστου δηµοτικού, στην Τ.Κ. Απόλπαινα
Λευκάδας
71: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου Λευκάδας, λόγω άρσης
απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες Ελένης Καββαδά και Βασιλείου Μπουρσινού, εντός ιστορικού
τόπου Λευκάδας, οδός Βονίτσης και Φίλιππα Πανάγου 20
72: Απόφαση Ε.Π.Ζ. επί του σχεδίου κανονισµού λειτουργίας λαϊκών αγορών
73: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χαρακτηρισµό δρόµου ως κοινοχρήστου δηµοτικού, στον οικισµό Φρυνίου
Λευκάδας. (Σχετ: η από 25-8-16/∆.Λ. 16867 αίτηση των Βουδούρη Λουκίας και Μαµαλούκα
Μαυρέττας)
74: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χαρακτηρισµό δρόµου ως κοινοχρήστου δηµοτικού, στη ∆.Ε. Απολλωνίων.
(Σχετ: η από 25-5-2016/∆.Λ. 9406 αίτηση των Γαβρίλη Γεώργιου, Γαζή Ελένης συζ. Γαβρίλη
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Γεώργιου, Χάρτµοθντ Στούτσερ, Ντανιέλ Χανς Ούλριχ Στούτσερ)
75: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για διόρθωση διαγράµµατος του Εθνικού κτηµατολογίου εκτός σχεδίου
περιοχή, «ΒΙΓΛΑ» Τ.Κ. Αλεξάνδρου ∆ήµου Λευκάδας
76: Απόφαση Ε.Π.Ζ για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή µη, καταστήµατος ΚΑΤ.IV
ZΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ µε παρασκευαστήριο & KAT.III ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ –µε καφέ για
διερχοµένους, του Ασπρογέρακα Ανδρέα στα Λαζαράτα Λευκάδας.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού
άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, αποφασίζει:
Τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος
2016, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω.
Η έκθεση πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016 θα πρέπει να
συζητηθεί και να εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (άρθρο 73 παρ.2 του Ν. 3852/10).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 10/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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