
 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
          ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

        ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

    Αριθμ. Απόφ.    05/2015       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 01/20-01-2015  συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ:« Χορήγηση  προέγκρισης άδειας ίδρυσης 
δύο καλυμβητικών δεξαμενών εντός 
Γυμναστηρίου στη θέση «Βλαχόστρατα» της Τ.Κ 
Βουνοπλαγιάς στον κ. Κούτρα Νικόλαο του 
Βύρωνα .

 Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 20 Ιανουαρίου του 2015, ημέρα

της  εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα  14.30μ.μ,   συνήλθε  σε   τακτική  συνεδρίαση  η  Επιτροπή

Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου  Ζίτσας,  ύστερα  από  την  αριθμ.  662/15-01-2015   έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του

Δήμου και επιδόθηκε σε καθέναν από τους συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  για  να  συζητηθεί  &  αποφασισθεί  το  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, αφού

σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι  (6) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βότσικας Αλκιβιάδης, Πρόεδρος

2. Μπότσιου Δήμητρα
3. Γκουγιάννος Ευάγγελος
4. Μιχάλης Στέφανος
5. Λεοντίου Κωνσταντίνος

6. Ματσάγκας Εμμανουήλ

1. Λάμπρου Δημήτριος

                   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Κέγκου Φρειδερίκη.

Επί του 4  υ   θέματος της  ημερήσιας διάταξης : 

  Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για
τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο
του σχετικού αιτήματος, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την
προστασία του φυσικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία
του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών
τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως
αυτό  ορίζονται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  από  τους  ειδικότερους  όρους  και



προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και
κοινοτικών αρχών.
  Στο γραφείο καταστημάτων του Δήμου Ζίτσας, υποβλήθηκε αίτηση με τα δικαιολογητικά
που  προβλέπονται  από  τις  οικίες  διατάξεις  (  άρθρο  80  του  Ν.  3463/2006)  για  την
προέγκριση άδειας ίδρυσης δύο κολυμβητικών δεξαμενών εντός Γυμναστηρίου στη θέση
«Βλαχόστρατα» της Τ.Κ Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας από τον κ. Κούτρα Νικόλαο του
Βύρωνα με αριθ. πρωτ. 625/14-01-2015. 
  Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από  συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις  διατάξεις του 
άρθρου 80  του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με το άρθρο 73  του Ν. 3852/2010 την αίτηση 
του ενδιαφερομένου.

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει την χορήγηση  προέγκρισης άδειας ίδρυσης δύο κολυμβητικών δεξαμενών εντός
Γυμναστηρίου στη θέση «Βλαχόστρατα» της Τ.Κ Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας στον κ.
Κούτρα Νικόλαο του Βύρωνα.

                     H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 05/2015

            Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

              ΒΟΤΣΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
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