ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 174
Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Μαϊου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 12627/17-52013 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
Αραβανής Σπυρίδων
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Βεργίνης Ξενοφών
Γαβρίλης Δημήτριος
Φίλιππας Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Καββαδάς Αθανάσιος
Βλάχος Σπυρίδων
Δρακονταειδής Κων/νος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος

Απουσίαζαν
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Σίδερης Αντώνιος
Μακρυγιώργου Νίκη
Μεσσήνη Κερασούλα
Καρβούνης Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Γεράσιμος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος

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

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προτάσσεται ομόφωνα το 19ο θέμα της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 19ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 13/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για την παραχώρηση από το εσωτερικό πλακόστρωτο τμήμα της πλατείας της
παραλίας Λευκάδας, το 40% της έκτασής της, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από φορείς
και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται.( σχετ. η αριθμ. 42/13 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος
Ε.Π.Ζ.
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Ο Αντιδήμαρχος κ.Γαζής Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2. Το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 περί κανονιστικών αποφάσεων παρ.δ υποπαρ. δ1
(Χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών – υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων) και παρ. ε (Καθορισμός χώρου υπαίθριου εμπορίου)

3. Την αρ. 27/2013 απόφαση της Δ.Κ Λευκάδας που αφορά στην παραχώρηση από το
εσωτερικό πλακόστρωτο τμήμα της πλατείας της παραλίας Λευκάδας, το 40% της
έκτασής της, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από φορείς και επαγγελματίες που
ενδιαφέρονται
4. Την υπ΄αρ. 42/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εισηγούμαι
Το Δ.Σ να αποφασίσει για την παραχώρηση από το εσωτερικό πλακόστρωτο τμήμα της
πλατείας της παραλίας Λευκάδας, το 40% της έκτασής της, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων
από φορείς και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται και έχουν υποβάλλει αίτηση για τοποθέτηση
παιδικών παιχνιδιών και έκθεση βιβλίου. Βασική προϋπόθεση ότι θα τηρούν το χώρο καθαρό,
τους κανόνες υγιεινής, την προστασία του περιβάλλοντος χώρου και την αισθητική του.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Προτείνω τα στοιχεία της περσινής απόφαση που είχαμε πάρει να
ενσωματωθούν σε αυτή σήμερα.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Να ληφθεί υπόψη η περσινή απόφαση και να γίνει και οριοθέτηση του
συγκεκριμένου χώρου.
Β.ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ:

Νομίζω

ότι

και

από

πλευράς

επαγγελματισμού

πρέπει

να

μη

συνηγορήσουμε σ' αυτό για την έκθεση του βιβλίου.
Ζ.ΣΚΙΑΔΑ: Εγώ θα έχω την ίδια θέση που είχα και πέρσι. Θα είναι πλήγμα για την οικονομία
της Λευκάδας. Οι βιβλιοπώλες της Λευκάδας είναι συνεργάτες μας.
Β.ΜΕΛΑΣ: Θεωρώ ότι πολύ καλά θα κάνουμε να ψηφίσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό που έχω
παρατηρήσει σε τέτοιες εκθέσεις είναι ότι υπάρχουν βιβλία σε πολύ καλές τιμές.
ΕΛ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Είμαι θετικός σ' αυτή την έκθεση βιβλίου και θα είναι ένα γεγονός για τη
Λευκάδα. Όταν το βιβλίο προβάλλεται, ωφελείται ο κόσμος, το βιβλίο και οι βιβλιοπώλες.
Β.ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ: Είναι δυνατό να μιλάμε για πολιτισμό, για έκθεση βιβλίου και να βάζουμε
καινά δαιμόνια εδώ μέσα;
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά 2, οι κ.κ.Β.Στραγαλινός, Ζ.Σκιαδά.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την παραχώρηση από το εσωτερικό πλακόστρωτο τμήμα της πλατείας της παραλίας
Λευκάδας, το 40% της έκτασής της, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από φορείς και
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επαγγελματίες που ενδιαφέρονται και έχουν υποβάλλει αίτηση για τοποθέτηση παιδικών
παιχνιδιών και έκθεση βιβλίου. Βασική προϋπόθεση ότι θα τηρούν το χώρο καθαρό, τους
κανόνες υγιεινής, την προστασία του περιβάλλοντος χώρου και την αισθητική του.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Ξ.Βεργίνης

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 174/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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