Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:3/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:22/2012
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 30 του
µήνα Μαρτίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά την αριθ.πρωτ.7685/2603-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σούνδιας Πραξιτέλης
Στραγαλινός Βασίλειος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος
2)Μεσσήνης Ιωάννης
3) Μελάς Βασίλειος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
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παραχώρηση δηµοτικού κοινόχρηστου χώρου για έκθεση βιβλίου»
Εισηγητής: κ. Αραβανής Ελευθέριος
Αντιδήµαρχος
Ο κ. Αραβανής Ελευθέριος, ενηµερώνει την Επιτροπή ως ακολούθως:
Θέτουµε υπόψη σας:
1.Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµµα Καλλικράτης» .
2. Τις δ/ξεις του αρθρ. 13 του Ν. 1080/1980 «Περί τροποποιήσεως και
συµπληρώσεως…..και άλλων τινών συναφών διατάξεων».
3. Τις δ/ξεις του αρθρ. 17 του Ν. 3377/05 σχετικά µε πωλήσεις βιβλίων σε
εκθέσεις.
4.Την αριθµ. Κ1-3508/2011 Κ.Υ.Α. «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των
εµπορικών εκθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερικό της χώρας».
5. Την αριθµ. 61/2012 απόφαση ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας.
Αναλυτικότερα δε σας γνωρίζουµε τα εξής:
Με τις διατάξεις του εδαφ. 38 παραγρ. 6, άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», µεταβιβάσθηκε στους ∆ήµους η αρµοδιότητα της
χορήγησης άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου καθώς και ο σχετικός έλεγχος και
η επιβολή κυρώσεων.

Με τις δ/ξεις της παραγράφου 2 του αρθρ. 13 του Ν. 1080/1980, ορίζεται
ότι τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση
της χρήσης , καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού ή κοινοτικού Συµβουλίου.
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας, κατόπιν του µε αριθµ.263/06-03-2012
εγγράφου του ∆ήµου Λευκάδας, µε την αριθµ. 61/2012 απόφασή της
γνωµοδότησε να παραχωρηθεί ο δηµοτικός κοινόχρηστος χώρος για τη
διοργάνωση έκθεσης βιβλίου 100 τµ. στην πλατεία παραλίας Λευκάδας κατά την
περίοδο από 01-08-2012 έως 31-08-2012, αρκεί να τηρούνται οι υγειονοµικές
διατάξεις .
Ο κ.Αραβανής ενηµερώνει τα µέλη ότι το θέµα προέκυψε κατόπιν αιτήσεως
του Επαγγελµατικού Σωµατείου Εκδοτών-Βιβλιοπωλών Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.Β.Ε.) για
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 100 τ.µ. στην πλατεία Παραλίας της πόλης της
Λευκάδας για διοργάνωση έκθεσης βιβλίου από 28 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου
2012.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει την αναβολή λήψης απόφασης
προκειµένου να ζητηθεί η γνώµη του Εµπορικού Συλλόγου Λευκάδας για τη
διοργάνωση έκθεσης βιβλίου στην πλατεία παραλίας Λευκάδας κατά την περίοδο
από 1-08-2012 έως 31-08-2012 σε έκταση 100 τ.µ.
και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη
της την παραπάνω εισήγηση, µετά από διαλογική συζήτηση
οµόφωνα

αποφασίζει

την αναβολή λήψης απόφασης προκειµένου να ζητηθεί η γνώµη του Εµπορικού
Συλλόγου Λευκάδας για τη διοργάνωση έκθεσης βιβλίου στην πλατεία παραλίας
Λευκάδας κατά την περίοδο από 1-08-2012 έως 31-08-2012 σε έκταση 100 τ.µ.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

