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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 255
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ.
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 15/19813/18-7-2012
έγγραφη πρόσκληση της 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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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Αραβανής Ανδρέας
Σώλος Φώτιος
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Δρακονταειδής Κων/νος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Γιαννούτσος Πέτρος
Αραβανής Γεράσιμος
Μελάς Βασίλειος
Κονιδάρης Κυριάκος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Στραγαλινός Βασίλειος
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Απουσίαζαν
Σίδερης Αντώνιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Πριν το ψήφισμα αποχώρησε η κα Π.Λάζαρη
Προτάσσεται ομόφωνα το 19ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 19ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 15/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τοποθέτηση πλωτών εξεδρών στον όρμο Συβότων Τ.Κ. Ευγήρου της
Δ.Ε. Απολλωνίων.
Εισηγητής: Βικέντιος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος.
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Ο Αντιδήμαρχος κ.Βικέντιος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Η Κτηματική υπηρεσία Λευκάδας με το αριθ. πρωτ.

1071 / Φ.1331/011/03/07/2012

έγγραφό της απέστειλε στο Δήμο φάκελο συνοδευμένο από αίτηση με σχετικά δικαιολογητικά
του Γερασίμου Ευάγγελου του Γερ. με την οποία ζητά την γνωμοδότηση της υπηρεσίας μας για
την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας έμπροσθεν επιχείρησής του στα Σύβοτα Δ.Ε. Απολλωνίων .
΄Εχοντας υπόψιν μας τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 προτείνω η γνωμοδότηση της
υπηρεσίας μας να είναι θετική.
Επίσης προτείνω προς το Δ.Σ. Λευκάδας να γνωμοδοτήσει επίσης θετικά και για την
επανατοποθέτηση πλωτής εξέδρας έμπροσθεν επιχείρησης Φατούρου Βασιλικής του Κων/νου σε
συνέχεια της με αριθ. 442/2011 απόφασης του Δ.Σ. Λευκάδας.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Είμαι υπέρ της θετικής γνωμοδότησης με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι όροι
με τους οποίους χορηγείται η συγκεκριμένη άδεια.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Εγώ προτείνω η διαχείριση των πλωτών εξεδρών σε ό,τι αφορά την
παροχή ρεύματος και νερού να γίνεται από το Δήμο. Δεν αναφέρομαι στις συγκεκριμένες αλλά
στο γενικό. Πρέπει να βάλουμε όρους και κανόνες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο ρόλος μας σ' αυτό το ζήτημα είναι δύσκολος και πρέπει να καταλάβουν όλοι οι
επαγγελματίες, που τους χορηγούμε άδειες για τραπέζια, ξαπλώστρες, εξέδρες κλπ., ότι δεν είναι
ιδιοκτησία τους αυτά που τους παραχωρούμε αλλά είναι προς την εξυπηρέτηση

του κοινού

ντόπιου και ξένου. Για το συγκεκριμένο θέμα θεωρώ ότι η γνωμοδότησή μας πρέπει να είναι
θετική και για τους δύο.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Είμαστε θετικοί στη γνωμοδότηση που απαιτείται από το Δ.Σ. και θεωρούμε
σωστό ότι το θέμα γενικεύτηκε, αρκεί να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της άδειας.
Ι.ΚΑΡΤΑΝΟΣ: Ο Δήμος να δώσει φέτος τη θετική γνωμοδότηση στις άδειες πλωτών εξεδρών
που ζητάνε και από του χρόνου να κάνει μια χωροθέτηση εκεί που πρέπει να τοποθετηθούν
πλωτές εξέδρες και να αναλάβει ο ίδιος τη διαχείριση των παροχών.
Κ.ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ: Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να επιτρέπει πλωτές εξέδρες, πέραν από
το να δένουν θαλάσσια μέσα αναψυχής. Δεν μπορεί να δοθεί η άδεια για να αράζουν ιστιοφόρα,
με σκοπό την επιβίβαση και αποβίβαση ανθρώπων.
Εγώ είμαι θετικός στη γνωμοδότηση, με την προϋπόθεση ότι, αν καταγγελθεί ο
οποιοσδήποτε για κακή χρήση της άδειας που θα του παραχωρηθεί, για το επόμενο έτος να
εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή τη χορήγηση νέας θετικής γνωμοδότησης.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Γνωμοδοτεί θετικά
α) Για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας έμπροσθεν της επιχείρησης του Γερασίμου
Ευάγγελου του Γερ. στη θαλάσσια περιοχή όρμου Συβότων Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας.
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β) Για την επανατοποθέτηση πλωτής εξέδρας έμπροσθεν της επιχείρησης Φατούρου
Βασιλικής του Κων/νου στη θαλάσσια περιοχή όρμου Συβότων Δ.Ε. Απολλωνίων, Δήμου
Λευκάδας, σε συνέχεια της με αριθ. 442/2011 απόφασης του Δ.Σ. Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 255/12.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

