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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ)
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 235
Στη Λευκάδα σήμερα στις 25 του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14.30 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση (συνεχιζόμενη της 22/6/12) το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,
ύστερα από την αριθμ. 234/22-6-12 απόφασή του.
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Αραβανής Ανδρέας
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Καρβούνης Σπυρίδων
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Βεργίνης Ξενοφών
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Δρακονταειδής Κων/νος
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Απουσίαζαν
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Μεσσήνης Ιωάννης
Σίδερης Αντώνιος
Σώλος Φώτιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Γιαννούτσος Πέτρος
Αραβανής Γεράσιμος
Μελάς Βασίλειος
Κονιδάρης Κυριάκος
Λάζαρη Πηνελόπη
Στραγαλινός Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης Δημήτριος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 20 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 19ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 13/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για τοποθέτηση εγκαταστάσεων beach volley στο Κάθισμα Λευκάδας.
Εισηγητής: κ.Ελευθέριος Αραβανής-Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος κ.Ελευθέριος Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Κατόπιν

απόφασης της

Επιτροπής Αιγιαλού και παραλίας, σχετικά με τα

δημοπρατούμενα τμήματα αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή του Καθίσματος,
εισηγούμαι
την τοποθέτηση δύο εγκαταστάσεων beach-volley( φιλέ και υποστηρίξεις του), ως εξής:
α) Η πρώτη εγκατάσταση μεταξύ του τμήματος που παραχωρήθηκε στον κ.Θεοχάρη και του
τμήματος που δημοπρατήθηκε στην 1η δημοπρασία και
β) η δεύτερη εγκατάσταση, στο κενό χώρο μεταξύ των τμημάτων που δημοπρατήθηκαν στην 3η
και 4η δημοπρασία.
Σκοπός της παραπάνω δράσης είναι, αφ' ενός μεν η διατήρηση των κενών μεταξύ των
δημοπρατούμενων τμημάτων, αφ' ετέρου την ελκυστικότερη μορφή της παραλίας για τους
επισκέπτες.
Επίσης παρακαλώ για την αποδοχή της σχετικής δαπάνης ποσού 2.000,00 €, η οποία
θα καλυφθεί από Κ.Α. 70/6495.006 για τις παραπάνω εγκαταστάσεις .
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Δυστυχώς για το ΚΑΘΙΣΜΑ υπάρχει από αρκετούς επαγγελματίες μία
αντίληψη ιδιοκτησιακή. Δεν έχουμε αντίρρηση για το beach volley αλλά να γίνει σύμφωνα με το
τοπογραφικό διάγραμμα που έχουμε στα χέρια μας. Θεωρώ ότι οι θέσεις στο ΚΑΘΙΣΜΑ για τις
ξαπλώστρες θα πρέπει να ήταν ήδη οριοθετημένες.
Η πρότασή μας είναι οι καταστηματάρχες να κοιτάξουν τα καταστήματά τους και ο Δήμος
μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης να οριοθετήσει δύο θέσεις και να νοικιάζει και να
εκμεταλλεύεται τις ξαπλώστρες. Να γίνει το beach volley στις οριοθετημένες θέσεις που θα
προτείνουμε.
Γ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ: Θα πρέπει τις προτάσεις μας για τις παραλίες να τις γνωστοποιήσουμε άμεσα
στο Υπουργείο ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τις παραλίες. Για το beach volley είμαι
θετικός να γίνουν στο σημείο που προβλέπει η εισήγηση.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Αναγνωρίζω το νομοθετικό κενό και την έλλειψη οικονομικών πόρων αλλά θα
πρότεινα σαν Δήμος να κάνουμε μία μελέτη για δύο παραλίες για κοστολόγηση οργανωμένων
παραλιών, ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε και πόσο μπορούμε να πλησιάσουμε αυτό το
στόχο. Το beach volley, αν δεν ενοχλεί, δεν έχω αντίρρηση να δημιουργηθεί στο χώρο που θα
οριοθετήσουμε αυστηρά.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Την τοποθέτηση δύο εγκαταστάσεων beach volley (φιλέ και υποστηρίξεις του), ως εξής:
α) Η πρώτη εγκατάσταση μεταξύ του τμήματος που παραχωρήθηκε στον κ.Θεοχάρη και του
τμήματος που δημοπρατήθηκε στην 1η δημοπρασία και
β) Η δεύτερη εγκατάσταση, στο κενό χώρο μεταξύ των τμημάτων που δημοπρατήθηκαν στην
3η και 4η δημοπρασία.
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Το ποσό των 2.000,00 €, που θα απαιτηθεί για τον τοποθέτηση των παραπάνω
εγκαταστάσεων, θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 70/6495.006 “Λοιπές Δαπάνες”.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 235/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

