Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:3/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:9/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 22 του
μήνα Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.6268/15.3.11 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι(6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των θεμάτων
ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2)Μελάς Βασίλειος
3)Μεσσήνης Ιωάννης
4)Μεσσήνη Κερασούλα
5)Ρεκατσίνας Σπυρίδων
6)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης Δημήτριος
2.Γεωργάκης Βασίλειος
3.Σίδερης Αντώνης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου
Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την

αρ.6/2011 απόφαση του

Συμβουλίου της Δ/Κ Λευκάδας για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου , για το
έτος 2011.
Εισηγήτρια: κ. Σκιαδά–Πετούση Ζωή
Πρόεδρος Επιτροπής.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης διάβασε
τη παρακάτω απόφαση του Συμβουλίου της Δ/Κ Λευκάδας για άσκηση υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου , για το έτος 2011:
« Απόφαση Δ/Κ Λευκάδος σχετικά με άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Καρβελάς
Πρόεδρος Δ/Κ Λευκάδος
Ο Πρόεδρος του Δ/Κ Λευκάδος κ. Αθανάσιος Καρβελάς, εισηγούμενος το
θέμα, διάβασε στο Συμβούλιο την εισήγησή του και συγκεκριμένα είπε:
«Έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Ν.2323/95 περί υπαίθριου εμπορίου και άλλες
διατάξεις, τον Ν. 3377/2005, Ν. 3190/03, το Π.Δ. 254/2005, τον Ν.3769/09 και τον Ν.

3852/10 (Καλλικράτης), και παρότι σε πόλεις όπως η Λευκάδα, δεν προβλέπεται
λειτουργία λαϊκής αγοράς, λαμβάνοντας όμως υπόψη, α) αιτήματα των παραγωγών
προϊόντων γης και θαλάσσης β) το ότι η κοινωνία της Λευκάδας έχει αποδεχθεί την
λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου τέτοιων προϊόντων, γ) τις θέσεις του εμπορικού
συλλόγου Λευκάδας και δ) την αναγκαστική μετακίνηση από τον χώρο που
δραστηριοποιούνται τώρα, λόγω της αποπεράτωσης του Δικαστικού Μεγάρου,
προτείνω στο συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας να παραχωρήσει
στους παραγωγούς πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας,
κοινόχρηστο δημοτικό χώρο για την διάθεση αγροτικών προϊόντων για το τρέχον
έτος, το χώρο-πεζοδρόμιο απέναντι από το 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Λευκάδας.
Προϋπόθεση για την διάθεση της άδειας χρήσης του χώρου είναι:
Α) Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου παραγωγού.
Β) Να διαθέτουν τα προϊόντα μία ημέρα, το Σάββατο.
Γ) Να καταβάλλουν στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, το ποσό των 30 €, ετησίως.
Δ) Να διατηρούν τον παραχωρηθέντα χώρο καθαρό.
Παράλληλα να παρθεί απόφαση για την μονοδρόμηση του τμήματος της
οδού Τζεβελέκη, από την γωνία του διοικητηρίου μέχρι την Λεωφ. Φιλοσόφων.
Στο δρόμο αυτό φοιτά μεγάλος αριθμός μαθητών της πόλης (1ο νηπιαγωγείο, 1ο
Δημοτικό, 1ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο, ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) και η μονοδρόμηση θα κάνει
ασφαλέστερη την μετάβαση των μαθητών, ενώ το Σάββατο θα διευκολύνει τις
εμπορικές συναλλαγές».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Λαμπράκης Φούκας, ο οποίος είπε πρότεινε
να δοθεί ο δρόμος ο οποίος είναι δίπλα στα Δικαστήρια, (επέκταση οδού Αγίου
Αντωνίου).
Ο κ. Καρβελάς είπε ότι έχει μια επιφύλαξη γι΄ αυτό το δρόμο, διότι είναι
χωματόδρομος.
Ο κ.Σέρβος συμφωνεί κι΄ αυτός να δοθεί ο δρόμος δίπλα στα Δικαστήρια.
Η κα Ρομποτή τόνισε κι΄αυτή ότι για την κοινή γνώμη είναι καλύτερα δίπλα
στα Δικαστήρια.
Ο κ. Συκιώτης συμφώνησε για τον χώρο αλλά πρότεινε να δοθούν για την
διάθεση των προϊόντων δύο μέρες, Τετάρτη και Σάββατο.
Σχετικά με την μονοδρόμηση του δρόμου της οδού Τζεβελέκη, ανεξάρτητα αν
θα είναι εκεί η λαϊκή αγορά, είναι ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί από
τον Δήμο.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση το συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Λευκάδας, προτείνει:
ΟΜΟΦΩΝΑ: Την
παραχώρηση
στους
παραγωγούς
πρωτογενών
προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, τον δημοτικό δρόμο (χωματόδρομο)
δίπλα από τα Δικαστήρια, (επέκταση οδού Αγίου Αντωνίου), για την διάθεση των
αγροτικών τους προϊόντων για το τρέχον έτος.
Προϋπόθεση για την διάθεση της άδειας χρήσης του χώρου είναι:
α) Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου παραγωγού.
β) Να καταβάλλουν στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, το ποσό των 30 €, ετησίως.
γ) Να διατηρούν τον παραχωρηθέντα χώρο καθαρό.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Με τέσσερις ψήφους υπέρ των κ.κ. Αθανασίου Καρβελά,
Λαμπράκη Φούκα, Κων/νου Σέρβου και Χρυσιϊδας Ρομποτή-Κατσαβριά, και έναν
κατά του κ. Ιωάννη Συκιώτη, να διαθέτουν τα προϊόντα μία ημέρα, το Σάββατο.
Η απόφαση να σταλεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.6/11».
Η Πρόεδρος κατόπιν των παραπάνω εκάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να
αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και μετά από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,
ομόφωνα αποφασίζει:
1). Να ασφαλτοστρωθεί και να καθαριστεί ο εν λόγω χωματόδρομος και να
καθοριστούν οι θέσεις που μπορούν να διατεθούν, από τη Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου.
2).Την παραχώρηση στους παραγωγούς πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και
ιχθυοκαλλιέργειας, τον δημοτικό δρόμο (χωματόδρομο) δίπλα από τα Δικαστήρια,
(επέκταση οδού Αγίου Αντωνίου), για την διάθεση των προϊόντων τους, για το
τρέχον έτος, με της εξής προϋποθέσεις:
α) Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου παραγωγού.
β) Να διατηρούν τον παραχωρηθέντα χώρο καθαρό.
γ) Να διαθέτουν τα προϊόντα μόνο μία ημέρα, το Σάββατο.
Και κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
3). Να οριστεί χρηματικό αντίτιμο 250,00€ (ευρώ) ετησίως ,
με πέντε (5) ψήφους υπέρ, των: κα.Σκιαδά Ζωής, κ.Μελά Βασίλειου, κ.Μεσσήνη
Ιωάννη, κ. Ρεκατσίνα Σπύρου, κα.Μεσσήνη Κερασούλας και έναν (1) κατά, του
κ.Στραγαλινού Βασίλειου που ψηφίζει αρνητικά και προτείνει το ποσό των 200,00€
(ευρώ) μηνιαίως.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

Σκιαδά Πετούση Ζωίτσα

