ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 186/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 7601/19-4-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Κατωπόδη Ευανθία
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Γρηγόρη Ασπασία
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
Αραβανής Βασίλειος
11
Θερµός Ευάγγελος
11
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Σκληρός Φίλιππος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
Καββαδάς Θωµάς
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
Γληγόρης Κων/νος
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Ζουριδάκης Ευτύχιος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
19
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
δεκαεννέα (19) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δώδεκα (12) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆. το 10 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 13 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 9ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε την διατήρηση ή αποµάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων (σχετ. η υπ΄αριθµ.
απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την αρ.6/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ. ,
σχετικά µε την διατήρηση ή αποµάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 2ης/2019 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 6/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 16 Απριλίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου
Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 7071/12-419 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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Φίλιππας Γεώργιος (Πρόεδρος)
Σκληρός Φίλιππος
Περδικάρης Αθανάσιος
Βλάχος Ευστάθιος
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αρβανίτης Σπυρίδων
2.
Πολίτης Σπυρίδων
3.
Βικέντιος Νικόλαος
4.
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
5.
6.
7.
8.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του

∆ήµου.
ο

ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης: Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. για διατήρηση ή αποµάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων.
Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος ο θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία
έχει ως εξής:
Θέτω υπόψη σας :
1.Το Ν.4093/2012(άρθρο 1 υπ.ΣΤ.2) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν.4257/2014(άρθρο 76) και την 38/2014 εγκύκλιο του
Υπ. Εσωτερικών σύµφωνα µε τα ανωτέρω εφόσον κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο , περίπτερο για την παραχώρηση του
δικαιώµατος χρήσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Το ∆ηµοτικό συµβούλιο, µε απόφαση η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της οικίας ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και εισήγηση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα αποµακρυνθεί.
Αν αποφασιστεί η διατήρηση του εφαρµόζεται για τη διάθεσή του η προβλεπόµενη στα ανωτέρω σχετικά διαδικασία.
2.Την υπ.αρ.2/2019 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας,(σε απάντηση του από 1/2/2019 υπηρεσιακού σηµειώµατος
του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης) µε την οποία γνωµοδοτεί να διατηρηθεί το περίπτερο (κενωθέν) που
βρίσκεται στην πόλη της Λευκάδας στη παραλία έναντι Ξενοδοχείου LEFKAS.
3.Την υπ.αρ.4/2019 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αλεξάνδρου (σε απάντηση του υπ.αρ.477/2019 υπηρεσιακού
σηµειώµατος του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης) µε την οποία γνωµοδοτεί να διατηρηθεί το περίπτερο
(κενωθέν) που βρίσκεται στην Νικιάνα Λευκάδας και να µεταφερθεί σε άλλη θέση.
4.Την υπ.αρ. 6/2019 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Λαζαράτων (σε απάντηση του υπ. αρ. 479/2019 υπηρεσιακού
σηµειώµατος του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης) µε την οποία γνωµοδοτεί να διατηρηθεί το περίπτερο
(κενωθέν) που βρίσκεται στα Λαζαράτα ,σε περίπτωση δε που δεν υπάρξει νέος δικαιούχος να αποµακρυνθεί εντός διµήνου
5.Την υπ. αρ.3/2019 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Μαραντοχωρίου (σε απάντηση του υπ. αρ. 478/2019 υπηρεσιακού
σηµειώµατος του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης) µε την οποία γνωµοδοτεί να διατηρηθεί το περίπτερο
(κενωθέν) που βρίσκεται στο Μαραντοχώρι.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε για τη διατήρηση ή αποµάκρυνση των ανωτέρω
(κενωθέντων) Περιπτέρων.
Αν αποφασιστεί η διατήρηση τους, εφαρµόζεται η διαδικασία της εκ νέου παραχώρησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσής τους σε
νέο δικαιούχο, κατά τις παρ.4 και 5 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
76 του Ν.4257/14 ( ΥΠ.ΕΣ. εγκ.38/23463/06.06.2014).»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10,
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
Τη διατήρηση των κενωθέντων περιπτέρων, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας και των
Τοπικών Κοινοτήτων: Αλεξάνδρου, Λαζαράτων και Μαραντοχωρίου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 6/2019.»
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Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαπέντε (15) ψήφους, αποφασίζει:
Εγκρίνει την αρ. 6/2019 ανωτέρω απόφαση της Ε.Π.Ζ. που αφορά στην διατήρηση των κενωθέντων
περιπτέρων, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας και των Τοπικών Κοινοτήτων:
Αλεξάνδρου, Λαζαράτων και Μαραντοχωρίου του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 186/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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