ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 38
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
1η/1443/19-1-2012 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
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Αραβανής Ανδρέας
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Στραγαλινός Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιμος
Λάζαρη Πηνελόπη
Γαβρίλης Δημήτριος
Μικρώνης Ζώης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Κονιδάρης Κυριάκος
Πεντεσπίτης Νικόλαος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 28 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 36ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 1/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διαμόρφωση χώρου στην περιοχή ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ της Λευκάδας
που προβλέπεται για Δημοτική αγορά (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 127/2011).
Εισηγήτρια: κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή - Αντιδήμαρχος
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Εισηγήτρια: κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα-Αντιδήμαρχος

Εισηγήτρια: κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα-

Η Αντιδήμαρχος κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή, εισηγούμενη το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Σας υποβάλλουμε την υπ’ αριθμ. 127/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
παρακαλούμε για την έγκρισή της.
Σας γνωρίζουμε ότι πρόκειται για κανονιστική απόφαση, η οποία, σύμφωνα με τον Νόμο,
δημοσιεύτηκε σε τοπική εφημερίδα και μέχρι σήμερα δεν είχαμε ενστάσεις γι’ αυτή.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την παραπάνω απόφαση, η οποία έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ
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Η.Δ. : Απόφαση Επιτροπής

σχετικά με διαμόρφωση χώρου στη περιοχή

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ της πόλης μας που προβλέπεται για δημοτική αγορά.
Εισηγ: κ.Κατωπόδης Θωμάς
Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ.
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή τα παρακάτω:
«Έχοντας υπόψη:
1)Το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης επέκτασης Λευκάδας στο οποίο έχει χωροθετηθεί χώρος
δημοτικής αγοράς στο Κ.Φ.428 οικοδομικό τετράγωνο στη περιοχή Περιβόλια
2)Την αριθ.4/1995 κυρωμένη Π.Ε. ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λευκάδας περιοχών
Περιβόλια-Δορυφόρος
3)Την ανάγκη οριστικής και οργανωμένης

εγκατάστασης δημοτικής αγοράς στο

συγκεκριμένο δημοτικό χώρο, στον οποία θα είναι δυνατή και η κατασκευή των αναγκαίων
εγκαταστάσεων στέγασής της.
4)Το αριθ.πρωτ.2104/3.11.2011 έγγραφο «περί καθορισμού κατάλληλων χώρων για την
οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων’».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την άμεση διαμόρφωση του ΚΦ428 Ο.Τ. στη περιοχή «Περιβόλια» της πόλης μας που
προβλέπεται για δημοτική αγορά.
Ο ως άνω χώρος πρέπει να καθοριστεί για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων,
αφού πληροί τόσο τις πολεοδομικές διατάξεις χωροταξικά, όσο και τις πραγματικές λειτουργικές
ανάγκες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
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Τέλος η διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου θα γίνει μέσα στα πλαίσια του υπό
μελέτη έργου: «Διάνοιξη-Διαμόρφωση δρόμων και κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης
Λευκάδας».
Κατόπιν των παραπάνω , η Πρόεδρος ανέφερε στην Επιτροπή ότι με την 9/2011
απόφασή της, σχετικά με χώρο άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, είχε εισηγηθεί στο
Δημοτικό Συμβούλιο, την παραχώρηση στους παραγωγούς πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας
και ιχθυοκαλλιέργειας, τον δημοτικό δρόμο (χωματόδρομο) δίπλα από τα Δικαστήρια, (επέκταση
οδού Αγίου Αντωνίου), για την διάθεση των προϊόντων τους, για το τρέχον έτος.
Με το αρ.πρ.31085/25-10-11 έγγραφό του, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκάδας, αιτείται τη
μετακίνηση των παραγωγών από το συγκεκριμένο χώρο που τους παραχωρήθηκε δίπλα από τα
δικαστήρια, ενόψει της παράδοσης του νέου Δικαστικού Μεγάρου, προκειμένου να διαμορφωθεί
ο περιβάλλον χώρος του.
Προτείνει λοιπόν τη θετική γνωμοδότηση για τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου στη
περιοχή ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ της πόλης μας, που θα γίνει μέσα στα πλαίσια του υπό μελέτη έργου:
«Διάνοιξη-Διαμόρφωση δρόμων και κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης Λευκάδας» ώστε να
καθοριστεί για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων, αφού πληροί τόσο τις πολεοδομικές
διατάξεις

χωροταξικά, όσο και τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες που απαιτούνται για τη

συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Eπιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τα παραπάνω στοιχεία,
Ομόφωνα

αποφασίζει

Γνωμοδοτεί θετικά για τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου που θα γίνει μέσα στα
πλαίσια του υπό μελέτη έργου: «Διάνοιξη-Διαμόρφωση δρόμων και κοινοχρήστων χώρων
σχεδίου πόλης Λευκάδας», ώστε να καθοριστεί για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων,
αφού πληροί τόσο τις πολεοδομικές διατάξεις χωροταξικά, όσο και τις πραγματικές λειτουργικές
ανάγκες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
H παρούσα κανονιστική απόφαση θα δημοσιευτεί με κάθε πρόσφορο μέσο μέχρι και την
16-1-12, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. και θα διαβιβαστεί στο Δ.Σ. σύμφωνα με
το άρθρο 79 του ιδίου Νόμου.
Οι τυχόν αντιρρήσεις ή προτάσεις θα υποβάλλονται εγγράφως έως την 16-1-2012»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ.
127/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ομόφωνα αποφασίζει
Τη διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου που

θα γίνει μέσα στα πλαίσια του υπό

μελέτη έργου: «Διάνοιξη-Διαμόρφωση δρόμων και κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης
Λευκάδας», ώστε να καθοριστεί για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων, αφού πληροί
τόσο τις πολεοδομικές διατάξεις χωροταξικά, όσο και τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες που
απαιτούνται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
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Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 38/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

