ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 6ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 54/2013
Στη Λευκάδα σήµερα Τρίτη 4 Ιουνίου 2013 και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την 6η/29-5-2013 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 επτά (7) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γαζής Αναστάσιος - Πρόεδρος
Στραγαλινός Βασίλειος
Αραβανής Σπυρίδων
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Ρόκκος Στυλιανός
Γεωργάκης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αραβανής Γεράσιµος
2. Νικητάκης Μάρκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρούλη Στυλιανή, υπάλληλο του
∆ήµου.
Στο σηµείο αυτό εισήλθε στη συνεδρίαση ο κ. Γεωργάκης Βασίλης.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 54
ΘΕΜΑ 7ο: «Καθορισµός θέσεων περιπτέρων στο ∆ήµο Λευκάδας»
Εισηγητής: κ. Ρόκκος Στυλιανός
Αντιδήµαρχος
Ο κ. Ρόκκος εισηγήθηκε το παραπάνω θέµα αναφέροντας τα εξής:
Θέτουµε υπόψη σας τα παρακάτω:
1.Τις δ/ξεις του εδ. 34 της παρ. 6 του άρθρ. 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
2. Τις δ/ξεις της παρ. 1 των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της
επαγγελµατικής ελευθερίας κατάργησης αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση
και άσκηση επαγγελµάτων».
3. Τις δ/ξεις της υποπαραγράφου ΣΤ2 του Ν.4093/2012 «Ρυθµίσεις για την
παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων των Ο.Τ.Α.
και των Ν.Π.∆.∆. αυτών έναντι ανταλλάγµατος».
4. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 7/4-1-2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας προς τη ∆ηµοτική
Ενότητα Καρυάς.
5. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 8/4-1-2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας προς τη ∆ηµοτική
Ενότητα Ελλοµένου.
6. Τα αρ. Εσωτ. Πρωτ. 213/19-2-2013 και 269/4-3-2013 απαντητικά έγγραφα της
∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου.
7. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 9/4-1-2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας προς τη ∆ηµοτική
Ενότητα Σφακιωτών.

8. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 10/4-1-2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας προς τη ∆ηµοτική
Ενότητα Απολλωνίων.
9. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 11/4-1-2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας προς την Τοπική
Κοινότητα Αλεξάνδρου.
10. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 326/19-3-2013 απαντητικό έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας
Αλεξάνδρου.
11. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 12/4-1-2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας προς την Τοπική
Κοινότητα Κατούνας.
12. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 203/18-2-2013 απαντητικό έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας
Κατούνας.
13. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 13/4-1-2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας προς την Τοπική
Κοινότητα Καρυωτών.
14. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 195/15-2-2013 απαντητικό έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας
Καρυωτών.
15. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 14/4-1-2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας προς την Τοπική
Κοινότητα Απόλπαινας.
16. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 15/4-1-2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας προς την Τοπική
Κοινότητα Τσουκαλάδων.
17. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 167/11-11-2-2013 απαντητικό έγγραφο της Τοπικής
Κοινότητας Τσουκαλάδων.
18. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 16/4-1-2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας προς την Τοπική
Κοινότητα Αγίου Νικήτα.
19. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 17/4-1-2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας προς την Τοπική
Κοινότητα Καλαµιτσίου.
20.Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 18/4-1-2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας προς τη
∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας.
21. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 209/19-2-2013 απαντητικό έγγραφο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Λευκάδας.
22. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 454/11-4-2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας προς τη
∆ηµοτική Κοινότητα Καλάµου.
23. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 455/11-4-2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας προς τη
∆ηµοτική Κοινότητα Καστού.
24. Το αρ. Εσωτ. Πρωτ. 615/23-05-2015 απαντητικό έγγραφο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Καστού.
Αναλυτικότερα δε σας γνωρίζουµε τα εξής:
Με την παρ. 10 του άρθρ. 10 του Ν.∆. 1044/71 προβλεπόταν ότι ο καθορισµός
των θέσεων των περιπτέρων γινόταν από την οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σε
συνεργασία µε τους ∆ήµους ή κοινότητες κατά προτίµηση σε προεκτάσεις δηµοτικών
ή κοινοτικών διαµερισµάτων, κάτι το οποίο µεταβιβάστηκε µε τις δ/ξεις του εδ. 34
της παρ. 6 του άρθρ. 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» ι από 1-1-2011 στους
∆ήµους , οπότε και ο καθορισµός των θέσεων γινόταν πλέον µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Με την υποπαρ. Στ. 2.3 του Ν. 4093/12 προβλέπεται η διαδικασία για τον
καθορισµό των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου (µε την οποία καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται
σε σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, στα οποία
απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος περιβάλλον χώρος), αφού προηγηθούν:
- Απόφαση της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας
- Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
- Ερώτηµα του ∆ήµου προς την οικεία αστυνοµική αρχή για παροχή γνώµης η
οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την
ηµεροµηνία παραλαβής του ερωτήµατος του ∆ήµου και η οποία εξετάζει την
καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και

των οχηµάτων. Αν παρέλθει άπρακτη της παραπάνω προθεσµίας, τεκµαίρεται η
θετική γνώµη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς
ασφάλειας. Για τον καθορισµό των θέσεων περιπτέρων λαµβάνονται υπόψη οι
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού,
πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των
αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δηµόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική
και λειτουργική φυσιογνωµία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν
γένει προστασία της κοινής χρήσης. Τυχόν αρνητική εισήγηση της αστυνοµίας
είναι δεσµευτική για τη δηµοτική αρχή.
Μετά το πρόβληµα που είχε δηµιουργηθεί µε εγκύκλιο του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, µε την οποία είχε επισηµανθεί η κατάργηση της ύπαρξης
περιορισµένου αριθµού προσώπων που δικαιούνται να εκµεταλλεύονται τα
περίπτερα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν. 3919/2011, όπως ανωτέρω
αναφέρεται, το θέµα επιλύεται µε την υποπαρ. ΣΤ.2.3 του άρθρου πρώτου του
Νόµου, όπου προβλέπεται η παραχώρηση απευθείας και χωρίς δηµοπρασία µόνο του
30% των νέων θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης, σε
άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και πολύτεκνους, µε βάση εισοδηµατικά
κριτήρια και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του αρθ.285 του Ν.3463/06 (∆ΚΚ),
περί µη ύπαρξη οφειλών.
Για την παραχώρηση των λοιπών θέσεων (του 70% των καθορισµένων), προβλέπεται
από την ίδια υποπαράγραφο του νόµου, ότι απαιτείται δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρασιών προς εκµίσθωση δηµοτικών
ακινήτων (Π.∆. 270/81 και ∆ΚΚ), αποκλειοµένης της δυνατότητας απευθείας
παραχώρησης αυτών.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας µε την αρίθµ. 79/2012
απόφασή του προσδιόρισε τον αριθµό των νέων αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων
σύµφωνα µε την παραγρ. 9 του άρθρ. 10 του Ν.∆. 1044/71 καθόρισε τρεις νέες
θέσεις περιπτέρων-για ανάπηρους, πολεµιστές Κύπρου- ως εξής:
-ένα περίπτερο στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου και συγκεκριµένα στην
κεντρική πλατεία του χωριού
-ένα περίπτερο στην Τοπική Κοινότητα Βαυκερής και συγκεκριµένα στη θέση Πέρα
Βρύση
-ένα περίπτερο στην Τοπική Κοινότητα Απόλπαινας και συγκεκριµένα στον προαύλιο
χώρο του πρώην κοινοτικού καταστήµατος. Η συγκεκριµένη άδεια εκµετάλλευσης
χορηγήθηκε µετά από τις κατά το Νόµο διαδικασίες στον κ. Κεραµίδα Νικόλαο του
Ιωάννη.
Το αυτοτελές τµήµα τοπικής και οικονοµικής ανάπτυξης του ∆ήµου Λευκάδας
µε έγγραφά του προς τις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες του ∆ήµου ζήτησε τον
καθορισµό νέων θέσεων περιπτέρων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο ή αναγκαίο καθ΄
υπόδειξη των οικείων δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και σε συνεργασία µε την
τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου για τον ακριβή καθορισµό µε συντεταγµένες και σχετικό
διάγραµµα των θέσεων.
Οι απαντήσεις των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων έχουν αναλυτικά ως
εξής:
- Η
∆ηµοτική Ενότητα Καρυάς δεν απάντησε στο σχετικό έγγραφο του
Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης .
- Η ∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου σε απάντησή της µε το αρ. πρωτ. 9/15-22013 έγγραφό της κοινοποιώντας µας τις αποφάσεις των τοπικών κοινοτήτων
Πόρου, Κατωχωρίου, Χαραδιατίκων, Βαυκερής, Φτερνού , καθώς και ένα
ενηµερωτικό έγγραφο του προέδρου Βλυχού κ.Μαυροκεφάλου. Επίσης
∆ηµοτική Ενότητα Νυδριού µε το αρ. πρωτ. 269/4-3-2013 µας ενηµερώνει για
την αποφασή της σχετικά µε το Νυδρί. Αναλυτικότερα:
Οι Τοπικές Κοινότητες Νεοχωρίου, Πόρου, Κατωχωρίου, Χαραδιατίκων,
Βαυκερής γνωµοδοτούν αρνητικά για τον καθορισµό νέων θέσεων περιπτέρων και

λειτουργίας περιπτέρων εντός των ορίων τους.(Με την 79/2012 απόφαση ∆.Σ.
Λευκάδας είχε ορισθεί όπως προαναφέρθηκε µια θέση για αναπήρους-πολεµιστές
Κύπρου, στη Βαυκερή και συγκεκριµένα στη πλησίον της κεντρικής πλατείας).
Η Τοπική Κοινότητα Φτερνού γνωµοδοτεί θετικά για τον καθορισµό θέσεως
περιπτέρου στα όριά της και µε το αρ. πρωτ. 2/29-1-2013 ζητά τη συνδροµή της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για τον ακριβή καθορισµό µε συντεταγµένες και
σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα συγκεκριµένης θέσεως που υποδεικνύεται.
Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βλυχού µε επιστολή του µας ενηµερώνει ότι ο
ίδιος είναι θετικός για τη λειτουργία νέου περιπτέρου στα όρια της τοπικής
κοινότητας Βλυχού αλλά δεν κατέστη δυνατό να συγκλιθεί και να συνεδριάσει το
τοπικό συµβούλιο και να αποφασίσει σχετικά.
Η Τοπική Κοινότητα Πλατυστόµων δεν συνεδρίασε σχετικά .
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Νυδρίου γνωµοδοτεί αρνητικά για τον καθορισµό νέων
θέσεων περιπτέρων εντός των ορίων της.
- Η ∆ηµοτική Ενότητα Σφακιωτών δεν απάντησε στο έγγραφο του Τµήµατος
Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης.
- Η ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων δεν απάντησε στο έγγραφο του Τµήµατος
Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης (Με την 79/2012 απόφαση ∆.Σ. Λευκάδας είχε
ορισθεί όπως προαναφέρθηκε µία θέση για αναπήρους-πολεµιστές Κύπρου στην
κεντρική πλατεία Αγίου Πέτρου ).
- Η Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου γνωµοδοτεί θετικά µε πιθανές θέσεις
περιπτέρων µια θέση στην αρχή του Λιµανιού µία στο δρόµο προς την εκκλησία και
µία στη Σωτήρω χωρίς όµως τη γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και ακριβή
καθορισµό µε συντεταγµένες και σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα των θέσεων.
- Η Τοπική Κοινότητα Κατούνας γνωµοδοτεί θετικά και υποδεικνύει ως πιθανή
θέση τοποθέτησης περιπτέρου, χώρο πάνω στο πλακοστρωµένο πεζοδρόµιο, βόρεια
της εισόδου του χώρου ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών στο λιµάνι της Λυγιάς, το
σηµείο µε συντεταγµένες:
Ρ1:Χ: 214943,99- Ψ: 4298103,63
Ρ2: Χ: 214942,13- Ψ:4198102,72
Ρ3: Χ:214943,00- Ψ:4298100,88
Ρ4: Χ:214944,85- Ψ:4298101,76
Σύµφωνα και µε το τοπογραφικό διάγραµµα του κ. Επαµεινώνδα Φραγκούλη,
µηχανικού της Τ. Υ. του ∆ήµου µας.
- Η Τοπική Κοινότητα Καρυωτών µε το απαντητικό της έγγραφο γνωµοδοτεί
αρνητικά σε καθορισµό θέσεως περιπτέρου στα όριά της.
- Η Τοπική Κοινότητα Απόλπαινας δεν απάντησε στο σχετικό έγγραφο του
Αυτοτελούς Τµήµατος Οικονοµικής Ανάπτυξης.
- Η Τοπική Κοινότητα Τσουκαλάδων γνωµοδοτεί αρνητικά στον ορισµό νέων
θέσεων περιπτέρων παρά µόνο στη θέση «ΣΤΑΥΡΟΣ» επί του επαρχιακού
δρόµου προς τον Άγιο Νικήτα αφού όµως προηγουµένως γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες προκειµένου να είναι ασφαλής. ∆εν υπάρχει και εδώ η απαραίτητη
γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και ακριβής καθορισµός µε
συντεταγµένες και σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα της θέσης.
- Η Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικήτα δεν απάντησε στο σχετικό έγγραφο του
Αυτοτελούς Τµήµατος Οικονοµικής Ανάπτυξης.
- Η Τοπική Κοινότητα Καλαµιτσίου δεν απάντησε στο σχετικό έγγραφο του
Αυτοτελούς Τµήµατος Οικονοµικής Ανάπτυξης.
- Η ∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας πρότεινε να εξεταστεί η περίπτωση του
περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Λευκάδας-Νυδριού έναντι καταστήµατος
Ανυφαντή Λευτέρη, το οποίο παραµένει ανενεργό για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο του ενός έτους, καθώς επίσης και η δυνατότητα τοποθέτησης στο
πεζοδρόµιο των οδών Υπ. Κατωπόδη & Καραβέλα έµπροσθεν καταστήµατος
κου Αναγνώστου.

-

-

Η ∆ηµοτική Κοινότητα Καλάµου δεν προέβη σε λήψη απόφασης αλλά µε
τηλεφωνική επικοινωνία µε το αυτοτελές τµήµα τοπικής οικονοµικής
ανάπτυξης µας ενηµέρωσε ότι δεν ενδιαφέρεται και δεν προτίθεται να ορίσει
θέση νέου περιπτέρου στα όριά της καθόσον αυτό δεν είναι απαραίτητο αφού οι
πολίτες εξυπηρετούνται ήδη από παρεµφερή ήδη υπάρχοντα καταστήµατα.
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Καστού προτείνει τη δηµιουργία µιας θέσης περιπτέρου
µε καταλληλότερη πιθανή τη βορειοδυτική γωνία της πλατείας Καστού ή ως
εναλλακτική θέση σε απόρριψη αυτής, την τοποθεσία δίπλα στο παλαιό
υπόστεγο µεταξύ λιµενοβραχίονα και οικία Υφαντή. ∆εν υπάρχει και εδώ η
απαραίτητη γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και ακριβής
καθορισµός µε συντεταγµένες και σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα της θέσης.

Προς ενηµέρωσή σας δε παραθέτουµε πίνακα µε τα στοιχεία των ήδη
λειτουργούντων περιπτέρων στο ∆ήµο Λευκάδας που έχουν παραχωρηθεί σε
ανάπηρους πολέµου, ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, ανάπηρους αγωνιστές
∆ηµοκρατ. Στρατού, ανάπηρους πολέµου αµάχου πληθυσµού, θύµατα
πολέµου, θύµατα ειρηνικής περιόδου κ.λπ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 13 του Ν.∆. 1044/71 .
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
α/α
1
2

ΕΠΩΝΥΜ.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Κοψιδά
Σέρβος

ΟΝΟΜΑ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Ασπασία
Απόστολος

ΚΑΤΗΓ.
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Θύµα πολέµου
Αναπ.
πολέµου

∆ΗΜ.
∆ΙΑΜΕΡ.
Λευκάδας
Λευκάδας

3

Κοντογεώργη

Ευγενία

Θύµα πολέµου

Λευκάδας

4
5
6
7

Φίλιππα
Λύκα
Καρύδης
Ζώγκος

Κυριακή
Στέλλα
Γρηγόρης
Βασίλειος

Θύµα πολέµου
Θύµα πολέµου
Αναπ. πολέµου
Αναπ. πολέµου

Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας

8
9

Κολυβά
Φατούρου

Ελευθερία
Ιωάννα

Αναπ. πολέµου
Θύµα πολέµου

Λευκάδας
Λευκάδας

10

Καρύδης

Σπυρίδων

Αναπ. πολέµου

Λευκάδας

11

Αναπολιτάνου

Ελένη

Θύµα πολέµου

Λευκάδας

12

Καραµιχάλη

Χρυσή

Θύµα πολέµου

Λευκάδας

13

Καρύδη

Καλοµοίρα

Θύµα πολέµου

Λευκάδας

14
15
16
17
18
20
21
22

Μανωλίτση
Κατωπόδη
Κακιούση
Γαζή
Κακλαµάνη
Κοψιδάς
Κατωπόδη
Σταύρακα

Φρειδερίκη
Αγγελική
Τασούλα
Κωνσταντίνα
Βασιλική
Σοφρώνιος
Υπαπαντή
Σοφία

Θύµα πολέµου
Θύµα πολέµου
Θύµα πολέµου
Θύµα πολέµου
Θύµα πολέµου
Αναπ. πολέµου
σχολάζον
σχολάζον

Νικιάνα
Καρυάς
Λαζαράτων
Νυδρίου
Περιγιαλίου
Βασιλικής
Καρυάς
Καρυάς

∆/ΝΣΗ
Λευκάδα
Λευκάδαπλατ.
Φοίνικα
Λευκάδα-πλ.
Αγ. Μηνά
Λευκάδα
Λευκάδα
Λευκάδα
ΛευκάδαΙ.Μελά
Λευκάδα
Πλ. Αγ. ΜηνάΛευκάδα
8ης
ΜεραρχίαςΛευκάδα
Πλ. Αγ. ΜηνάΛευκάδα
8ης
ΜεραρχίαςΛευκάδα
Παραλία
Λευκάδας
Νικιάνα
Καρυά
Λαζαράτα
Μεγ. Αυλάκι
Περιγιάλι
Μαραντοχώρι
Καρυά
Καρυά

Από τα ανωτέρω αναφερόµενα λειτουργούντα περίπτερα αυτά µε α/α 1, 8, 12,

18, 20 µετά το θάνατο των εκµεταλλευτών των αδειών λειτουργίας τους, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν.∆. 1044/1971 του Ν.3919/2011 και Ν.4093/2012 δεν υπάρχει
διαδοχή της εκµετάλλευσης αδειών τους και τα περίπτερα αυτά χαρακτηρίζονται
πλέον σχολάζοντα, τα οποία θα παραχωρηθούν µε κλήρωση (σε ποσοστό 30%) και
δηµοπρασία (σε ποσοστό 70%) σε νέους εκµεταλλευτές.
Όσον αφορά το περίπτερο µε α/α 2, µετά το θάνατο του δικαιούχου κου
Σέρβου Απόστολου του Κων/νου η χήρα αυτού Σέρβου Ερρικαίτη προέβη σε αίτηση
(αρ. πρωτ. 7275/22-3-2012 δηλ. πριν την ισχύ του Ν.4093/12.11.2012 )ώστε η
άδεια εκµετάλλευσης του περιπτέρου να µεταβιβαστεί στην ίδια. Η µεταβίβαση αυτή
δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω του ότι η κα Σέρβου Ερρικαίτη δεν έχει προσκοµίσει όλα
τα απαραίτητα δικ/κα που είναι απαραίτητα για αυτό το σκοπό. Ταυτόχρονα το
συγκεκριµένο περίπτερο- θέση Πλατεία Φοίνικα- δε βρίσκεται στην πραγµατικότητα
σε λειτουργία τη δεδοµένη στιγµή.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω: Τις απαντήσεις των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων αλλά και τον αριθµό και τη θέση των ήδη υπαρχόντων περιπτέρων,
εισηγούµαστε η επιτροπή ποιότητας ζωής να αποφασίσει και να προτείνει τον
αριθµό και τις θέσεις νέων περιπτέρων στα όρια του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο ακριβής καθορισµός µε συντεταγµένες και σχετικό τοπογραφικό όπου
αυτός δεν έχει ήδη γίνει θα διενεργηθεί από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, µετά από
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωµοδοτεί θετικά για τις θέσεις περιπτέρων στις ∆ηµοτικές Κοινότητες
Βαυκερής, Αγίου Πέτρου και Απόλπαινας. Για τις υπόλοιπες θέσεις περιπτέρων στα
όρια του ∆ήµου Λευκάδας αποφασίζεται να ζητηθεί γνωµοδότηση της Τ.Υ του ∆ήµου
για τον ακριβή καθορισµό της θέσης των, ανά οικισµό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 54/2013.
Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΓΑΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Λευκάδα,
Η γραµµατέας

Μαρούλη Στυλιανή

