ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Λευκάδας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 74/2013
Στη Λευκάδα σήμερα Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Λευκάδας, ύστερα από την 7η/2-7-2013 πρόσκληση του Προέδρου, 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) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γαζής Αναστάσιος - Πρόεδρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Σούνδιας Πραξιτέλης
Νικητάκης Μάρκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Στραγαλινός Βασίλειος
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Αραβανής Γεράσιμος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρούλη Στυλιανή, υπάλληλο του Δήμου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74
ΘΕΜΑ 10ο: “Μεταφορά πιάτσας ταξί στη Βασιλική Λευκάδας”.
Εισηγητής: κ. Αναστάσιος Γαζής
Πρόεδρος της Επιτροπής
Ο κ. Γαζής εισηγήθηκε το παραπάνω θέμα αναφέροντας πως ο Σύλλογος Ιδιοκτητών
Ταξί – Επιβατικών Αυτ/των Λευκάδας με το αρ.15/04/2013 έγγραφό του μας ενημερώνει
ότι μετά από την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Βασιλικής την μεταφορά της πιάτσας
ταξί στο χώρο των σχολείων, επισημαίνοντας τους λόγους που δεν συμφωνούν με την
μεταφορά της. Ανέφερε στα μέλη την αρ. 2/2012 την ομόφωνη απόφαση της Τοπικής
Κοινότητας Βασιλικής για την αλλαγή χώρου στάθμευσης ταξί και να σταθμεύουν πλέον στο
παρτέρι έναντι Γυμνασίου και έναντι περιπτέρου, σε ακριβή χώρο που θα ορισθεί από τη
Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων. Στη συνέχεια ανάγνωσε το υπ΄αρ. 15/10/2012 ενυπόγραφο
έγγραφο των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας, όπου και αυτοί ζητούν τη μεταφορά της
πιάτσας.
Ο κ. Γαζής είπε πως ρωτήθηκε ο κ. Πολίτης Άγγελος, υπάλληλος του Δήμου μας, και
μας είπε πως ο χώρος που ζητάει η Τοπική Κοινότητα Βασιλικής είναι χώρος αιγιαλού και
υπάγεται στις αρμοδιότητες της Κτηματικής Υπηρεσίας και όχι του Δήμου. Θα έπρεπε να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να θεωρηθεί χερσαία ζώνη λιμένα.
Ο κ. Γαζής είπε πως επικοινώνησε με 4 άτομα από τη Βασιλική και του ζήτησαν ότι
θα πρέπει να παρθεί άμεσα απόφαση από την Επιτροπή μας. Συνέχισε λέγοντας πως θα
πρέπει να κάνουμε δεκτή την απόφαση της Τοπικής Κοινότητας, διότι είναι ομόφωνη.
Ο κ. Γεωργάκης εξέφρασε την απορία του αν η μεταφορά της πιάτσας ταξί εξυπηρετεί
τους πολίτες και τους τουρίστες, διότι ο χώρος εκεί είναι γεμάτος τραπεζοκαθίσματα.
Ο κ. Γαζής απάντησε πως από τη στιγμή που πήρε ομόφωνη απόφαση η Τοπική
Κοινότητα πιστεύω πως το έχουν διερευνήσει το θέμα. Αντίστοιχη περίπτωση ήταν η πιάτσα
των ταξί στο Νυδρί, που έχει κατασταλάξει στο παλιό δημοτικό σχολείο χωρίς να υπάρχουν
προβλήματα και διαμαρτυρίες.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, μετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να γίνει αλλαγή της πιάτσας των ταξί στην Τοπική Κοινότητα Βασιλικής από το
σημείο πλησίον της πλατείας που είναι σήμερα, στο παρτέρι έναντι Γυμνασίου και έναντι
περιπτέρου σε ακριβή χώρο που θα οριστεί από το Δήμο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 74/2013.
Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΓΑΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Λευκάδα,
Η γραμματέας
Μαρούλη Στυλιανή

