ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αρ. 1ης/2016 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 7/2016
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 750/15-1-2016 πρόσκληση του Προέδρου της, 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) τακτικών μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Βλάχος Ευστάθιος
Φίλιππας Γεώργιος
Πολίτης Σπυρίδων
Νικητάκης Μάρκος (αναπληρ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαζής Πάνος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Γληγόρης Κων/νος
4. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου.

ΘΕΜΑ 7ο της ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού χρήσης
κοινοχρήστων χώρων.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήμαρχος

παραχωρούμενων

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Με την υπ’ αριθμ. 55/2015 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας ψήφισε
Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων ο οποίος εγΚρίθηκε ως προς τη
νομιμότητά του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου
(ΑΔΑ ΩΒΓΧΟΠ1Φ-Λ5Λ).
Από τη μέχρι τώρα λειτουργία του Κανονισμού διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται τροποποιήσεις
προκειμένου να καταστεί περισσότερο λειτουργικός και να διορθωθούν λάθη και παραλείψεις κατά
την αρχική σύνταξή του.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου η τροποποίηση του
Κανονισμού ως εξής:
Α) Η υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης 6 του άρθρου 5 «Γενικές αρχές και απαγορεύσεις»
αναριθμίζεται ως 3 και η 3 ως 4.
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Α1) Στη νέα υποπερίπτωση 4 αντικαθίσταται το υπάρχων κείμενο με το παρακάτω:
4 «Μέχρι την 11η πρωινή η είσοδος οχημάτων τροφοδοσίας των καταστημάτων. Ο χρόνος
στάθμευσης θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την φορτοεκφόρτωση και με
τον όρο ότι δε θα παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών
Απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, πλην ειδικών εξαιρέσεων για
βαρύτερα οχήματα (μη ερπυστριοφόρα), η χρήση των οποίων τυγχάνει εντελώς απαραίτητη κατά
τη φάση ανέγερσης ή κατεδάφισης οικοδομών. Η είσοδος θα πραγματοποιείται κατόπιν ειδικής
άδειας που χορηγείται από το Δήμο και καθορίζει με ακρίβεια την ημέρα και τις ώρες κίνησης του
βαρέως οχήματος και την εκτελούμενη από αυτό εργασία (κατά προτίμηση ώρες που είναι κλειστή
η αγορά)»
Β) Μετά την πρώτη παράγραφο της περίπτωσης 6 του άρθρου 5, προστίθεται η παρακάτω
παράγραφος:
Στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Λευκάδας όλο το δίκτυο των Δημοτικών δρόμων είναι
πεζόδρομοι πλην των ακολούθων που έχουν καθοριστεί για την κυκλοφορία οχημάτων:
Αρχ. Αρακλειώτη, Αν. Σκιαδαρέση, Θ. Στράτου, Αρ. Βαλαωρίτου, Ιωαν. Μαρίνου μέχρι τη
συμβολή της με την οδό Γιαννουλάτου και η οδός Γιαννουλάτου
Γ) Στο τέλος της περίπτωσης 5 «Πλατείες» του άρθρου 6 «Κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστου
χώρου», προστίθεται η παρακάτω παράγραφος:
Καταστήματα που δεν έχουν πρόσοψη σε πλατεία, αλλά απέχουν λιγότερο από πενήντα (50)
μέτρα από αυτήν, έχουν δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σ’ αυτήν και θα χορηγείται η
σχετική άδεια από το Δήμο για συγκεκριμένη θέση, την οποία καθορίζει η Τεχνική Υπηρεσία, με
την προϋπόθεση να μην υπάρχει κατάστημα με πρόσοψη (προβολή) απέναντι από τη
συγκεκριμένη θέση, την οποία ζητά ο ενδιαφερόμενος Αν οι αιτήσεις για ελεύθερη θέση είναι
περισσότερες της μιας θα προηγηθεί διαδικασία δημοπρασίας κατά το άρθρο 13 του β. δ/τος από
24.09./20.10.1958, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν.1080/1980 και από την παρ. 4 του
άρθρου 57 του Ν.1416/84
Δ) Μετά την περίπτωση 6 του άρθρου 6 «Κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστου χώρου»,
προστίθεται περίπτωση 6α
6α) Πανηγύρια
Σε περιοχές που διοργανώνονται θρησκευτικά πανηγύρια και καταλαμβάνονται
κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου, απαιτείται άδεια της Δημοτικής Αρχής και καταβολή τέλους
ανά τετραγωνικό μέτρο από τους χρήστες των χώρων.
Ε) Στο τέλος της παραγράφου 3.2 του άρθρου 9 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
Οι παραγωγοί πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, που διαθέτουν τα
αγροτικά τους προϊόντα κάθε Σάββατο στην οδό Υπ. Αθ. Κατωπόδη και συγκεκριμένα έναντι της
εισόδου του δημαρχείου (αποφ. Δ.Σ 213/2013), οφείλουν να προσκομίζουν και βεβαίωση
παραγωγής ανά καλλιεργητική περίοδο, (εκτός αλιείας), στην οποία θα αναγράφονται τα είδη που
καλλιεργούν, άλλως θα τους ανακαλείται η άδεια.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού
άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Την τροποποίηση του κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων, ως
εξής:
Α) Η υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης 6 του άρθρου 5 «Γενικές αρχές και απαγορεύσεις»
αναριθμίζεται ως 3 και η 3 ως 4.
Α1) Στη νέα υποπερίπτωση 4 αντικαθίσταται το υπάρχων κείμενο με το παρακάτω:
4 «Μέχρι την 11η πρωινή η είσοδος οχημάτων τροφοδοσίας των καταστημάτων. Ο χρόνος
στάθμευσης θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την φορτοεκφόρτωση και με
τον όρο ότι δε θα παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών
Απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, πλην ειδικών εξαιρέσεων για
βαρύτερα οχήματα (μη ερπυστριοφόρα), η χρήση των οποίων τυγχάνει εντελώς απαραίτητη κατά
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τη φάση ανέγερσης ή κατεδάφισης οικοδομών. Η είσοδος θα πραγματοποιείται κατόπιν ειδικής
άδειας που χορηγείται από το Δήμο και καθορίζει με ακρίβεια την ημέρα και τις ώρες κίνησης του
βαρέως οχήματος και την εκτελούμενη από αυτό εργασία (κατά προτίμηση ώρες που είναι κλειστή
η αγορά)»
Β) Μετά την πρώτη παράγραφο της περίπτωσης 6 του άρθρου 5, προστίθεται η παρακάτω
παράγραφος:
Στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Λευκάδας όλο το δίκτυο των Δημοτικών δρόμων είναι
πεζόδρομοι πλην των ακολούθων που έχουν καθοριστεί για την κυκλοφορία οχημάτων:
Αρχ. Αρακλειώτη, Αν. Σκιαδαρέση, Θ. Στράτου, Αρ. Βαλαωρίτου, Ιωαν. Μαρίνου μέχρι τη
συμβολή της με την οδό Γιαννουλάτου και η οδός Γιαννουλάτου
Γ) Στο τέλος της περίπτωσης 5 «Πλατείες» του άρθρου 6 «Κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστου
χώρου», προστίθεται η παρακάτω παράγραφος:
Καταστήματα που δεν έχουν πρόσοψη σε πλατεία, αλλά απέχουν λιγότερο από πενήντα (50)
μέτρα από αυτήν, έχουν δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σ’ αυτήν και θα χορηγείται η
σχετική άδεια από το Δήμο για συγκεκριμένη θέση, την οποία καθορίζει η Τεχνική Υπηρεσία, με
την προϋπόθεση να μην υπάρχει κατάστημα με πρόσοψη (προβολή) απέναντι από τη
συγκεκριμένη θέση, την οποία ζητά ο ενδιαφερόμενος Αν οι αιτήσεις για ελεύθερη θέση είναι
περισσότερες της μιας θα προηγηθεί διαδικασία δημοπρασίας κατά το άρθρο 13 του β. δ/τος από
24.09./20.10.1958, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν.1080/1980 και από την παρ. 4 του
άρθρου 57 του Ν.1416/84
Δ) Μετά την περίπτωση 6 του άρθρου 6 «Κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστου χώρου»,
προστίθεται περίπτωση 6α
6α) Πανηγύρια
Σε περιοχές που διοργανώνονται θρησκευτικά πανηγύρια και καταλαμβάνονται
κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου, απαιτείται άδεια της Δημοτικής Αρχής και καταβολή τέλους
ανά τετραγωνικό μέτρο από τους χρήστες των χώρων.
Ε) Στο τέλος της παραγράφου 3.2 του άρθρου 9 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
Οι παραγωγοί πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, που διαθέτουν τα
αγροτικά τους προϊόντα κάθε Σάββατο στην οδό Υπ. Αθ. Κατωπόδη και συγκεκριμένα έναντι της
εισόδου του δημαρχείου (αποφ. Δ.Σ 213/2013), οφείλουν να προσκομίζουν και βεβαίωση
παραγωγής ανά καλλιεργητική περίοδο, (εκτός αλιείας), στην οποία θα αναγράφονται τα είδη που
καλλιεργούν, άλλως θα τους ανακαλείται η άδεια.
Η παρούσα απόφαση να σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 7/2016.
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