ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 320
Στη Λευκάδα σήμερα στις 14 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
29201/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67

του

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Αραβανής Σπυρίδων
Σώλος Φώτιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Φίλιππας Γεώργιος
Βλάχος Σπυρίδων
Νικητάκης Μάρκος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βεργίνης Ξενοφών
Δρακονταειδής Κων/νος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Ροντογιάννης Κωνσταντίνος
Γαβρίλης Δημήτριος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος

Απουσίαζαν
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μακρυγιώργου Νίκη
Μαργέλης Γεώργιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προτάσσεται ομόφωνα το 7ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
ΘΕΜΑ 7ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 25/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης άδειας εκμίσθωσης είκοσι πέντε (25) μοτοποδηλάτων
στην εταιρεία «Α. ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ε.Ε.» στο Νυδρί Λευκάδας.( σχετ. η αριθμ. 305/13
απόφαση Δ.Σ.)
Εισηγητής:Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Θέτω υπόψη σας τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος

εκμίσθωσης Μοτοποδηλάτων ιδιοκτησίας της

Α.ΑΝΥΦΑΝΤΗ & ΥΙΟΙ Ε.Ε με εκπρόσωπο τον Ανυφαντή Σπυρίδωνα του Γεωργίου στο Νυδρί
Λευκάδας σε κτήριο ιδιοκτησίας Γαζή Νικολάου, προκειμένου να τεθεί υπόψη του Δημοτικού
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 Δ/ξη 1/1994 (ΦΕΚ178Β), όπως
αυτή τροποποιήθηκε από την Αστ.Δ/ξη 1Α/1997(ΦΕΚ529Β).
Με την παραπάνω Αστ.Δ/ξη δεν προβλέπεται η γνωμοδότηση του Τμ.Υγείας.
Το παραπάνω κατάστημα υπέβαλε στην υπηρεσία
δικαιολογητικά

(αριθ.πρωτ:

22108/02.08.2013

μας αιτήσεις με τα προβλεπόμενα
και

25405/05.09.2013).

Με

το

αριθμ:19645/11.07.2013 έγγραφό μας ζητήσαμε από το Α.Τ. Ελλομένου να μας γνωρίσει αν η
λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοσικλετών της ανωτέρω επιχείρησης στο κτήριο
ιδιοκτησίας Γαζή Νικολάου στο Νυδρί, θα παρεμπόδιζε την ομαλή και ασφαλή οδική
κυκλοφορία.
Το Α.Τ. Ελλομένου με το αριθμ:1016/49/44-α/02.08.2013 έγγραφό του μας απάντησε ότι η
λειτουργία καταστήματος ενοικίασης μοτοσικλετών της εταιρείας Α.ΑΝΥΦΑΝΤΗ & ΥΙΟΙ Ε.Ε σε
κτήριο ιδιοκτησίας Γαζή Νικολάου στο Νυδρί, δεν θα παρεμπόδιζε την ασφαλή οδική
κυκλοφορία.
Στην συζήτηση του θέματος στην αριθμ. 22/2013 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(Αρ.Αποφασης 305), αποφασίστηκε η αναβολή του θέματος προκειμένου να απαντηθούν
ερωτήματα σχετικά με τον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο του καταστήματος.
Σύμφωνα με την 1/94 Αστ.Διάταξη 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 Δήμου Παπαρίζου Βικτώρια πραγματοποίησε αυτοψία προκειμένου να
διαπιστώσει εάν
σχεδιάγραμμα

απεικονίζεται σωστά ο ιδιωτικός υπαίθριος χώρος που φαίνεται

κάτοψης

του

καταστήματος,

που

προσκόμισε

ως

δικαιολογητικό

στο
ο

ενδιαφερόμενος.
Με το από 9/10/2013 υπηρεσιακό της σημείωμα μας γνώρισε ότι το κατάστημα διαθέτει
ιδιωτικό υπαίθριο χώρο πλάτους 3,70 μέτρων μέχρι και του ορίου απαλλοτρίωσης της Ε/Ο
Νυδριού – Βασιλικής.
Αφού λάβετε υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ) το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, το έγγραφο του Α.Τ. Ελλομένου, παρακαλώ να αποφασίσετε την
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χορήγηση άδειας εκμίσθωσης είκοσι πέντε (25) Μοτοποδηλάτων που αναλογούν σε χώρο
του καταστήματος 16,32 τ.μ., στην Α.ΑΝΥΦΑΝΤΗ & ΥΙΟΙ Ε.Ε με εκπρόσωπο τον Ανυφαντή
Σπυρίδωνα του Γεωργίου στο Νυδρί Λευκάδας.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Να είμαστε αυστηροί στην τήρηση των διατάξεων ομαλής κυκλοφορίας και
κοινής ησυχίας.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Ο φάκελος είναι πλήρης και θεωρώ πρέπει να χορηγηθεί η άδεια. Να
είμαστε αυστηροί στην πληρότητα των φακέλων.
Ι.ΚΑΡΤΑΝΟΣ: Θεωρώ ότι έπρεπε να ερωτηθεί η Δημοτική Κοινότητα Νυδρίου. Καταθέτω
φωτογραφίες για την κατάσταση που επικρατεί στον κεντρικό δρόμο του Νυδριού.
Β.ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ: Το Νυδρί από το Δημαρχείο μέχρι το ποτάμι στο Περιγιάλι περνάει ένα
καλοκαίρι δύσκολο σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία. Θα πρέπει να γίνει μία μελέτη να
πεζοδρομηθεί όλος ο δρόμος από το Περιγιάλι μέχρι το Δημαρχείο. Επίσης, θα έπρεπε να
υπάρχει εισήγηση της Δ.Κ. Νυδρίου.
Β.ΜΕΛΑΣ: Να ενοχλήσουμε τον Περιφερειάρχη να εγκατασταθεί γραμμή στο Δημόσιο ΚΤΕΟ
να ελέγχονται τα δίτροχα.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 23 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά 1, ο κ.Β.Στραγαλινός
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την χορήγηση άδειας εκμίσθωσης είκοσι πέντε (25) Μοτοποδηλάτων που αναλογούν
σε χώρο του καταστήματος 16,32 τ.μ., στην Α.ΑΝΥΦΑΝΤΗ & ΥΙΟΙ Ε.Ε με εκπρόσωπο τον
Ανυφαντή Σπυρίδωνα του Γεωργίου στο Νυδρί Λευκάδας.
Στο σημείο αυτό επέστρεψαν οι κ.κ.Ν.Πεντεσπίτης και Α.Καββαδάς

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 320/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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