ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 240
Στη Λευκάδα σήμερα στις 27 του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
19194/23-6-2011 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).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μελάς Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Μαργέλης Γεώργιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καββαδάς Αθανάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνης Ιωάννης
Στραγαλινός Βασίλειος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Ανδρέας
Σίδερης Αντώνιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μικρώνης Ζώης
Αραβανής Γεράσιμος
Γαβρίλης Δημήτριος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γιαννούτσος Πέτρος
Δρακονταειδής Κων/νος
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Απουσίαζαν
Βεργίνης Ξενοφών
Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 23/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 39/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά
με τροποποίηση της αριθμ. 154/2007 απόφασης του Δ.Σ. για οριοθέτηση χώρων άσκησης
υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την αριθμ. 61/11 απόφαση της Δ.K.Λευκάδας.
Εισηγήτρια: κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή - Αντιδήμαρχος
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Η Αντιδήμαρχος, κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή, θέτει, εκτός Ημερήσιας Διάταξης, προς
έγκριση στο Δ.Σ. την αριθμ. 39/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με
τροποποίηση της αριθμ. 154/2007 απόφασης του Δ.Σ. για οριοθέτηση χώρων άσκησης
υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την αριθμ. 61/11 απόφαση της Δ.K.Λευκάδας.
Ομόφωνα το Δ.Σ. συναινεί στη συζήτηση του θέματος, ως κατεπείγον.
Στη συνέχεια η κα Αντιδήμαρχος διάβασε την αριθμ. 61/2011 απόφαση του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας, με την οποία προτείνει στο Δ.Σ. να αποφασίσει την
τροποποίηση της αριθ. 154/2007 απόφασης του Δ.Σ. Λευκάδας στο σημείο που αφορά την
οριοθέτηση χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την πόλη της Λευκάδας
και συγκεκριμένα προτείνει τις εξής θέσεις:
1. Δέκα (10) θέσεις στην πλατεία παραλίας.
2. Δύο (2) θέσεις στην οδό Δαίρπφελδ δίπλα στη βρύση.
3. Δύο (2) θέσεις στον πεζόδρομο μπροστά από την Εθνική Τράπεζα.
4. Μία (1) θέση απέναντι από την είσοδο του Αγίου Μηνά, επί του πεζόδρομου.
Μπροστά από την πλατεία Τζεβελέκη να μη δοθεί καμία άδεια, έτσι ώστε να είναι
ελεύθερη η είσοδος της πόλης από κάθε είδους δραστηριότητες.
Στη συνέχεια είπε ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθμ. 39/2011 απόφασή της
εισηγείται στο Δ.Σ. την τροποποίηση της 154/07

απόφασής του,

σχετικά με

την άσκηση

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την πόλη της Λευκάδας, και πιο συγκεκριμένα:
1)Δεν συμφωνεί με τις αρ.1,2,3, προτάσεις της Δ.Κ. Λευκάδας, γιατί δεν θεωρεί ότι πρέπει να
δοθούν θέσεις στην αγορά και στη πλατεία της παραλίας της Λευκάδας.
2) Να δοθούν θέσεις για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για πώληση καλαμποκιού ή
ποπ-κόρν, ως εξής:
1 θέση απέναντι από την είσοδο της εκκλησίας του Αγ.Μηνά επί του πεζόδρομου.
1 θέση επί της οδού Γολέμη μπροστά από τη τράπεζα MARFIN.
1 θέση μπροστά από το πάρκινγκ του Λιμενικού Ταμείου
2 θέσεις στην οδό Άγγελου Σικελιανού, από το ύψος του Καφέ-μπάρ ΔΙΑΥΛΟ έως και το
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.
Για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για πώληση ειδών λαϊκής τέχνης 4 θέσεις στην οδό
Άγγελου Σικελιανού, από το ύψος του Καφέ-μπάρ ΔΙΑΥΛΟ έως και το Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου.
Σε κάθε περίπτωση θα καθαρίζουν το χώρο τους μετά το πέρας της εργασίας τους.
Στη συνέχεια πρότεινε την έγκριση της αριθμ. 39/2011 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής από το Δ.Σ.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 29 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Λευκό 3, οι κ.κ.Γ.Αραβανής, Γ.Λιβιτσάνος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Λευκάδας κ.Α.Καρβελάς.

3
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
αριθ.61/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας και την αριθμ. 39/2011 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Εγκρίνει την αριθμ. 39/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αποφασίζει
την τροποποίηση της αρ. 154/07

απόφασης του Δ.Σ. Λευκάδας,

σχετικά με

την άσκηση

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την πόλη της Λευκάδας, και πιο συγκεκριμένα:
1)Δεν συμφωνεί με τις αρ.1,2,3, προτάσεις της Δ.Κ. Λευκάδας, γιατί δεν θεωρεί ότι πρέπει να
δοθούν θέσεις στην αγορά και στη πλατεία της παραλίας της Λευκάδας.
2) Να δοθούν θέσεις για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για πώληση καλαμποκιού ή
ποπ-κόρν, ως εξής:
Μία (1) θέση απέναντι από την είσοδο της εκκλησίας του Αγ.Μηνά επί του πεζόδρομου.
Μία (1) θέση επί της οδού Γολέμη μπροστά από τη τράπεζα MARFIN.
Μία (1) θέση μπροστά από το πάρκινγκ του Λιμενικού Ταμείου.
Δύο (2) θέσεις στην οδό Άγγελου Σικελιανού, από το ύψος του Καφέ-μπάρ ΔΙΑΥΛΟ έως και το
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.
Για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για πώληση ειδών λαϊκής τέχνης τέσσερις (4) θέσεις
στην οδό Άγγελου Σικελιανού, από το ύψος του Καφέ-μπάρ ΔΙΑΥΛΟ έως και το Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου.
Σε κάθε περίπτωση θα καθαρίζουν το χώρο τους μετά το πέρας της εργασίας τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 240/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη
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