ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 11ης/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 45/2015
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 Ιουλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη 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. 14330/3.7.2015 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 επτά (7) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Θερµός Ευάγγελος
Φίλιππας Γεώργιος
Γαζής Πάνος
Βλάχος Ευστάθιος
Αρβανίτης Σπυρίδων (αναπληρωµατικός)
Σκληρός Φίλιππος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γληγόρης Κων/νος
2. Γράψας Αθανάσιος (αναπληρωµατικός)*
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

*Στη θέση του τακτικού µέλους, Γαζή-Παρασκευά Σωτηρίας, της οποίας εγκρίθηκε αίτηση για
άδεια απουσίας από τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των επιτροπών στις οποίες
µετέχει, για το διάστηµα έως και 30/09/2015, µε την αρ. 47/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, καλείται το 1ο αναπληρωµατικό µέλος των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ. Γράψας
Αθανάσιος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.
Στη θέση του τακτικού µέλους Πολίτη Σπυρίδωνα, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος
Αρβανίτης Σπυρίδων.
Ο κ. Πάνος Γαζής, αποχώρησε πριν την λήψη απόφασης του 11ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ε.Π.Ζ. για ανάκληση της αρ. 109/2013 προηγούµενης απόφασής της και την χορήγηση
εκ νέου ίδρυσης ή µη καταστήµατος ΚΑΤ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-Επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατοςΕπιχείρηση αναψυχής (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ), ιδιοκτησίας Βλάχου ∆ιονύσιου του Γαβριήλ,
στην Εξάνθεια Λευκάδας.
Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης,Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Νικόλαος Γληγόρης, Πρ/µενος Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
« Σύµφωνα µε την 109/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής χορηγήθηκε
προέγκριση στον Βλάχο ∆ιονύσιο του Γαβριήλ για την ίδρυση καταστήµατος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣΕπιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος –Επιχείρηση Αναψυχής- (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στην Εξάνθεια Λευκάδας, σε κτήριο ιδιοκτησίας Γράψα Θεόφορου του Μιχαήλ.
Αφού λάβετε υπόψη σας ότι πέρασε η περίοδος των 5 µηνών και η προέγκριση αυτοδίκαια
ανακαλείται, την από 02-06-2015 αίτηση του Βλάχου ∆ιονύσιου για εκ νέου προέγκριση ίδρυσης
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του καταστήµατος, το από 15/10/2013 έγγραφο του Τµήµατος Πολεοδοµίας-Υ∆ΟΜ του ∆ήµου µε
το οποίο µας γνώρισε ότι δεν έχουν καθοριστεί όροι χρήσεις γης εντός του οικισµού της
Εξάνθειας, αλλά και µεταγενέστερα που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης στον οικισµό Εξάνθειας
σύµφωνα µε το άρθρο 30 παρ.1.15. του Ν.4269/14 επιτρέπεται η ίδρυση καταστήµατος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ-Επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος –Επιχείρηση Αναψυχής(ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ).
Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε για την ανάκληση της 109/2013
απόφασής σας και την χορήγηση προέγκρισης εκ νέου ίδρυσης ή µη, καταστήµατος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
IV – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣΕπιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος –Επιχείρηση Αναψυχής- (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΚΑΦΕΝΕΙΟ) ιδιοκτησίας Βλάχου ∆ιονυσίου του Γαβριήλ στην Εξάνθεια 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, οµόφωνα αποφασίζει:
Την ανάκληση της αρ.109/2013 προηγούµενης απόφασής µας και την χορήγηση
προέγκρισης εκ νέου ίδρυσης καταστήµατος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-Επιχείρηση µαζικής εστίασης
πλήρους γεύµατος –Επιχείρηση Αναψυχής- (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ) ιδιοκτησίας Βλάχου
∆ιονυσίου του Γαβριήλ στην Εξάνθεια Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 45/2015.
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