ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 200
Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 16713/13-62013 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
Γιαννούτσος Πέτρος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Καρτάνος Ιωάννης
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Δρακονταειδής Κων/νος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Μακρυγιώργου Νίκη
Αραβανής Σπυρίδων
Βλάχος Σπυρίδων
Στραγαλινός Βασίλειος
Φίλιππας Γεώργιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Γεράσιμος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μεσσήνη Κερασούλα

Απουσίαζαν
Λάζαρη Πηνελόπη
Σίδερης Αντώνιος
Βεργίνης Ξενοφών
Καρβούνης Σπυρίδων
Γαβρίλης Δημήτριος
Μεσσήνης Ιωάννης
Μελάς Βασίλειος
Γεωργάκης Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος
προσήλθε κατά τη συζήτηση
του 6ου θέματος.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 24 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προτάσσεται ομόφωνα το 6ο θέμα της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 6ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 17/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αριθμ. 1/2013 απόφασης Τ.Κ. Καρυάς.
Εισηγητής: Αραβανής Ανδρέας, Εντεταλμένος
Σύμβουλος.
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Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Ανδρέας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Το Τοπικό Συμβούλιο Καρυάς στην 01/06/2013 συνεδρίασή του αποφάσισε την
αξιοποίηση του υπόγειου και του περιβάλλοντος χώρου στάθμευσης με τη διαδικασία της
δημοπράτησης. Στους όρους της δημοπρασίας θα αναφέρεται ότι ο παραχωρησιούχος θα
εισπράττει για λογαριασμό του το αντίτιμο των θέσεων στάθμευσης και του περιβάλλοντος
χώρου.
Τους όρους της δημοπρασίας και το αντίτιμο αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.
Το Δ.Σ. καλείται να εγκρίνει την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Καρυάς και να
αποφασίσει την προώθησή της με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Κατανοώ την αγωνία της Κοινότητας να βρεθεί μία λύση. Αλλά αν,
πρώτον, γίνει μία διερευνητική επαφή ώστε να βρεθούν περισσότερες θέσεις για το χειμώνα
και δεύτερον για δύο μήνες το καλοκαίρι, αυτός ο χώρος στάθμευσης λειτουργήσει από
υπάλληλο του Δήμου, ώστε να γίνει αποσυμφόρηση της κίνησης γύρω από την πλατεία, αυτό
σίγουρα θα έχει περισσότερο όφελος για τον Δήμο.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ.Δήμαρχος
Α.ΚΑΒΒΑΔΑΣ:Εγώ δεν θα συμφωνήσω να βγει σε δημοπρασία αλλά να δώσουμε τη
δυνατότητα να δοθεί ο χώρος δωρεάν.
Γ.ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Απορώ πώς ένα τέτοιο έργο με τεράστιο προϋπολογισμό δεν είχε προβλέψει
μια αυτόματη μπάρα που υπάρχει σε σύγχρονα πάρκινγκ. Θεωρώ ότι πρέπει να
διερευνήσουμε άλλο τρόπο διαχείρισης, όπως π.χ. κάρτα από το περίπτερο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουμε ένα έργο το οποίο πρέπει να το σεβαστούμε και να το λειτουργήσουμε.
Έχουμε κι εμείς άποψη για το έργο. Πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να διαφυλαχτεί το
έργο και να είναι λειτουργικό.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Θεωρώ ότι η εισήγηση θα πρέπει να ήταν καλύτερα προετοιμασμένη, γι' αυτό
και θα ψηφίσω λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η λειτουργία του πάρκινγκ αλλά και η φροντίδα του
χώρου.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καρυάς
κ.Λεωνίδας Κατωπόδης.
Λευκό 6, οι κ.κ.Κ.Δρακονταειδής, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Φίλιππας, Μ.Νικητάκης,
Γ.Αραβανής, Σ.Βλάχος.
Παρών 2, οι κ.κ.Γ.Μαργέλης, Α.Καββαδάς.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Εγκρίνει την αριθμ. 1/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Καρυάς και την
προώθησή της με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος και συγκεκριμένα:
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Την αξιοποίηση του υπόγειου και του περιβάλλοντος χώρου στάθμευσης με τη
διαδικασία της δημοπράτησης. Στους όρους της δημοπρασίας θα αναφέρεται ότι ο
παραχωρησιούχος θα εισπράττει για λογαριασμό του το αντίτιμο των θέσεων στάθμευσης και
του περιβάλλοντος χώρου.
Τους όρους της δημοπρασίας και το αντίτιμο θα αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Γ.Μαργέλης

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 200/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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