ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 8ης/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 27/2015
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 Απριλίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 6987/16-4-15 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.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Θερµός Ευάγγελος
Πολίτης Σπυρίδων
Γληγόρης Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων (αναπληρωµατικός)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαζής Πάνος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Γράψας Αθανάσιος (αναπληρωµατικός)*
4. Βλάχος Ευστάθιος
5.
6.
7.
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*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 κ. Φίλιππα Γεώργιου, ο οποίος ενηµέρωσε για την απουσία του, κλήθηκαν µε τη
σειρά τα αναπληρωµατικά µέλη της παράταξης της πλειοψηφίας.
Λόγω αδυναµίας του 1ου αναπληρωµατικού µέλους, κας Λώλη Γεωργίας, στη συνεδρίαση
προσήλθε το επόµενο αναπληρωµατικό µέλος, κ. Αρβανίτης Σπυρίδων.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ε.Π.Ζ. για παραχώρηση δηµοτικού χώρου στην πλατεία της ανατολικής παραλίας
Λευκάδας για διάφορες εκδηλώσεις.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης,Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ) «η εκµίσθωση ακινήτων των
∆ήµων και κοινοτήτων γίνεται µε δηµοπρασία…»
2. Τις δ/ξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 «τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων
των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησις της χρήσεως, καθορίζονται δι΄ αποφάσεως του
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου».
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων της Ε.Π.Ζ.
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4. Τις δ/ξεις του Π∆. 270/81 περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δηµοπρασιών δι εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και
κοινοτήτων.
5. Την αριθ. 37/2015 απόφαση ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας σύµφωνα µε την οποία το
συµβούλιο της ∆.Κ. Λευκάδας γνωµοδότησε οµόφωνα να παραχωρηθεί το 40% της
έκτασης του εσωτερικού πλακόστρωτου τµήµατος της πλατείας της παραλίας σε φορείς και
επαγγελµατίες που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την λήψη απόφασης για παραχώρηση του 40% του εσωτερικού πλακόστρωτου χώρου της
πλατείας της ανατολικής παραλίας Λευκάδας σε φορείς και επαγγελµατίες που θα εκδηλώσουν
σχετικό ενδιαφέρον. Το συνολικό εµβαδόν της εν λόγω πλατείας είναι 3.230 τ.µ. και το 40%
ανέρχεται σε 1.292 τ.µ. σύµφωνα µε το τοπογραφικό
διάγραµµα που συνέταξε η Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας.
Οι παραχωρήσεις στους εκάστοτε φορείς και επαγγελµατίες, θα γίνονται µε την διαδικασία της
δηµοπρασίας σύµφωνα µε τις δ/ξεις του Ν. 1080/80 και του Π.∆. 270/81.
Τους όρους των διακηρύξεων θα καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας, αφού πρώτα
θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ανωτέρω
παραχώρηση .
Βασική προϋπόθεση είναι ότι θα τηρούν το χώρο καθαρό, τους κανόνες υγιεινής, την προστασία
του περιβάλλοντος χώρου και την αισθητική του.»
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 παραχώρηση του 40% του εσωτερικού πλακόστρωτου χώρου της πλατείας της
ανατολικής παραλίας Λευκάδας, σε φορείς και επαγγελµατίες που θα εκδηλώσουν σχετικό
ενδιαφέρον. Το συνολικό εµβαδόν της εν λόγω πλατείας είναι 3.230 τ.µ. και το 40% ανέρχεται σε
1.292 τ.µ. σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Λευκάδας.
Οι παραχωρήσεις στους εκάστοτε φορείς και επαγγελµατίες, θα γίνονται µε την διαδικασία
της δηµοπρασίας σύµφωνα µε τις δ/ξεις του Ν. 1080/80 και του Π.∆. 270/81.
Τους όρους των διακηρύξεων θα καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας, αφού πρώτα
θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ανωτέρω
παραχώρηση .
Βασική προϋπόθεση είναι ότι θα τηρούν το χώρο καθαρό, τους κανόνες υγιεινής, την
προστασία του περιβάλλοντος χώρου και την αισθητική του.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 27/2015.
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