ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 31/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 428
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
35066/6-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής ΕλευθέριοςΠρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερ.
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7.Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Γαζής Αναστάσιος
9 Καρτάνος Ιωάννης
10 Βικέντιος Νικόλαος
11.Σίδερης Αντώνιος
12 Γεωργάκης Βασίλειος
13.Αραβανής Σπυρίδων
14.Σώλος Φώτιος
15.Ρόκκος Στυλιαν.
16 Φίλιππας Γεώργιος
17Βλάχος Σπυρίδων
18 ∆ρακονταειδής Κων/νος
19 Νικητάκης Μάρκος
20.ΜαργέληςΓεώργιος
21.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1.Μεσσήνης Ιωάννης
2.Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4. Γιαννούτσος Πέτρος
5 Βεργίνης Ξενοφ.
6 Καββαδάς Αθανάσιος
7 Μελάς Βασίλειος
8 Στραγαλινός Βασίλειος
9.Λάζαρη Πηνελόπη
10.Καρβούνης Σπύρος
11.Μπραντζουκάκης Νικόλαος
12.Ροντογιάννης Κων/νος
13. Γαβρίλης ∆ηµήτρης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (24) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 24ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 31/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
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Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση χορήγησης άδειας εκµίσθωσης είκοσι (20) µοτοποδηλάτων έως 50
κ.εκ. στην επιχείρηση « Α. ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ε.Ε.» µε εκπρόσωπο τον Ανυφαντή
Σπυρίδωνα του Γεωργίου στο Νυδρί Λευκάδας.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος
Ο Αντιδήµαρχος Ρόκκος Στυλιανός διαβάζει την εισήγηση:
Θέτω υπόψη σας τον φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήµατος εκµίσθωσης είκοσι (20) Μοτοποδηλάτων έως 50
κ.εκ., ιδιοκτησίας της Α.ΑΝΥΦΑΝΤΗ & ΥΙΟΙ Ε.Ε µε εκπρόσωπο τον Ανυφαντή Σπυρίδωνα του
Γεωργίου στο Νυδρί Λευκάδας σε κτήριο ιδιοκτησίας Γιαννούλας και Ευάγγελου Βερροιώτη,
προκειµένου να τεθεί υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την λήψη απόφασης, για την
χορήγηση της παραπάνω άδειας.
Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών, τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, οι
επιβαλλόµενες κυρώσεις και τα λοιπά θέµατα που αφορούν την λειτουργία των καταστηµάτων
εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων ρυθµίζονται από την Αστυνοµική ∆/ξη 1/1994 (ΦΕΚ178Β), όπως
αυτή τροποποιήθηκε από την Αστ.∆/ξη 1Α/1997(ΦΕΚ529Β).
Με την παραπάνω Αστ.∆/ξη δεν προβλέπεται η γνωµοδότηση του Τµ.Υγείας.
Το παραπάνω κατάστηµα υπέβαλε στην υπηρεσία µας αιτήσεις µε τα προβλεπόµενα
δικαιολογητικά (αριθ.πρωτ: 27819/27.09.2013 και 31415/04.11.2013). Με το αριθµ:
28113/01.10.2013 έγγραφό µας ζητήσαµε από το Α.Τ. Ελλοµένου να µας γνωρίσει αν η
λειτουργία επιχείρησης εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων της ανωτέρω επιχείρησης στο κτήριο
ιδιοκτησίας Γιαννούλας και Ευάγγελου Βερροιώτη στο Νυδρί, θα παρεµπόδιζε την οµαλή και
ασφαλή οδική κυκλοφορία.
Το Α.Τ. Ελλοµένου µε το αριθµ:1016/49/49-α/04.10.2013 έγγραφό του µας απάντησε
ότι η λειτουργία καταστήµατος ενοικίασης µοτοποδηλάτων της εταιρείας Α.ΑΝΥΦΑΝΤΗ & ΥΙΟΙ
Ε.Ε στο συγκεκριµένο σηµείο στο Νυδρί, δεν θα παρεµπόδιζε την ασφαλή οδική κυκλοφορία.
Σύµφωνα µε την 1/94 Αστ.∆ιάταξη τα µοτοποδήλατα αναπτύσσονται εντός του
καταστήµατος ( 3 δίτροχα ανά 2,00 τ.µ) και εφόσον το κατάστηµα διαθέτει ιδιωτικό υπαίθριο ή
του παραχωρηθεί δηµοτικός κοινόχρηστος, µπορεί να αναπτύσσει επιπλέον µοτοποδήλατα σε
αριθµό διπλάσιο των τετραγωνικών µέτρων του χώρου.
Η µηχανικός του ∆ήµου Παπαρίζου Βικτώρια πραγµατοποίησε αυτοψία προκειµένου να
διαπιστώσει εάν απεικονίζεται σωστά ο ιδιωτικός υπαίθριος χώρος που φαίνεται στο
σχεδιάγραµµα κάτοψης του καταστήµατος, που προσκόµισε ως δικαιολογητικό ο
ενδιαφερόµενος.
Με το από 28/11/2013 υπηρεσιακό της σηµείωµα µας γνώρισε ότι το κατάστηµα
διαθέτει ιδιωτικό υπαίθριο χώρο πλάτους 4,00 µέτρων .
Αφού λάβετε υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ) το γεγονός ότι έχουν
κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το έγγραφο του Α.Τ. Ελλοµένου, παρακαλώ να
αποφασίσετε την χορήγηση άδειας εκµίσθωσης είκοσι (20) Μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ.
που αναλογούν σε χώρο του καταστήµατος 13,33 τ.µ., στην Α.ΑΝΥΦΑΝΤΗ & ΥΙΟΙ Ε.Ε µε
εκπρόσωπο τον Ανυφαντή Σπυρίδωνα του Γεωργίου στο Νυδρί Λευκάδας, σε κτήριο
ιδιοκτησίας Γιαννούλας και Ευάγγελου Βερροιώτη.
Ακολουθεί ψηφοφορία:
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 19 δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά της εισήγησης ψήφισε ο δηµοτικός σύµβουλος Καρτάνος Ιωάννης.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
εγκρίνει την χορήγηση άδειας εκµίσθωσης είκοσι

(20) Μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ.

που αναλογούν σε χώρο του καταστήµατος 13,33 τ.µ., στην Α.ΑΝΥΦΑΝΤΗ & ΥΙΟΙ Ε.Ε µε
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εκπρόσωπο τον Ανυφαντή Σπυρίδωνα του Γεωργίου

στο Νυδρί Λευκάδας, σε κτήριο

ιδιοκτησίας Γιαννούλας και Ευάγγελου Βερροιώτη.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.428/13
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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