ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 88
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
16:00 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. 3038/20-2-2017 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 ∆.Σ.)
1. Κοντοµίχης Ευάγγελος
2. Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Τριλίβας Χρήστος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γρηγόρη Ασπασία
5. Κούρτης Φίλιππος
5. Σκληρός Παναγιώτης
6. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Αραβανής Βασίλειος
8. Βλάχος Κων/νος
8. Καββαδάς Αθανάσιος
9. Σκληρός Φίλιππος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Κατηφόρης Χρήστος
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
11. Φίλιππας Γεώργιος
11.
12. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12.
13.
13. Βλάχος Ευστάθιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
14. Παπαδόπουλος Ανδρέας
14.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
15. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
16. Καρφάκη Μαριάννα
16.
17. Κατωπόδη Ευανθία
17.
18. Βικέντιος Νικόλαος
18.
Οι ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος και Κατωπόδη
19. Ζουριδάκης Ευτύχιος
19. Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
20. 2ου θέµατος της Η.∆.
20. Καββαδάς Θωµάς
21. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
21.
22. Θερµός Ευάγγελος
22.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε
23. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
23. πριν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
24. Γληγόρης Κων/νος
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 είκοσι τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 6ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 7/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση εισόδου-εξόδου ανοιχτών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5
ψυχαγωγικού χαρακτήρα ιδιοκτησίας Μικρώνη Αθανασίου µε ενοικιαστή την κ. Παλαντζά Ελένη επί της
περιφερειακής οδού Νυδριού (σχετ. η υπ΄αριθ. 4/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την αρ. 4/2017 απόφαση
της Ε.Π.Ζ. η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 1ης/2017 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 4/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 Φεβρουαρίου 2017, ηµέρα Παρασκευή 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. 2670/13-2-17 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
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Θερµός Ευάγγελος
Πολίτης Σπυρίδων
Φίλιππας Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος (αναπλ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρβανίτης Σπυρίδων
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Σκληρός Παναγιώτης
4. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
5.
6.
7.
8.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.

Στη συνεδρίαση, στη θέση του τακτικού µέλους της Ε.Π.Ζ. κ. Γαζή Πάνου, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε
στις 25/1/2016 από την παράταξη της πλειοψηφίας, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος (από την πλειοψηφία) κα
Λώλη Γεωργία, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
Η κα Λώλη Γεωργία, παραιτήθηκε στις 12/9/2016 από δηµοτική σύµβουλος της παράταξης της
πλειοψηφίας, και στη θέση της καλείται το αναπληρωµατικό µέλος (από την πλειοψηφία) κ. Αρβανίτης Σπυρίδων,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
Επίσης στη θέση του κ. Κων/νου Γληγόρη τακτικού µέλους της Ε.Π.Ζ. ( από την µειοψηφία) καλείται το
αναπληρωµατικό µέλος της Ε.Π.Ζ. κ. Σκληρός Παναγιώτης, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παραγράφου 7 του άρθρου
74 του Ν. 3852/10.
Το αναπληρωµατικό µέλος κ. Νικητάκης Μάρκος, αναπληρώνει τον κ. Βλάχο Ευστάθιο, ο οποίος είχε
ενηµερώσει για την απουσία του.
ου
Ο κ. Αρβανίτης Σπυρίδων, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου.
ο

ΘΕΜΑ 4 της Η.∆: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση εισόδου – εξόδου ανοιχτών εγκαταστάσεων γηπέδου
ποδοσφαίρου 5χ5 ψυχαγωγικού χαρακτήρα ιδιοκτησίας Μικρώνη Αθανασίου µε ενοικιαστή την κ. Παλαντζά Ελένη
επί της περιφερειακής οδού Νυδριού .
Εισηγητής: Βουκελάτος Θωµάς, Τεχ-γος Πολ. Μηχανικός του ∆ήµου
Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Αθανάσιος Περδικάρης, ο οποίος διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας που έχει ως εξής:
«Με την υπ’ αρίθµ. πρωτ. µας 24533/28-11-2016 αίτηση ο κ. Αθανάσιος Μικρώνης, υπέβαλλε διά του
Μηχανικού κ. Ζώη Μικρώνη τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 συνοδευόµενο από τεχνική έκθεση (που
συντάχθηκε από τον κ. Ζώη Μικρώνη , Πολιτικό Μηχανικό, το Νοέµβριο του 2016) το οποίο αφορούσε αποτύπωση
ιδιοκτησίας Μικρώνη Αθανασίου µε αποτυπωµένη την θέση εισόδου – εξόδου οχηµάτων εγκατάστασης
“Ψυχαγωγικής Παιδείας” γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 ανοικτού χώρου.
Σε σχέση µε το ισχύων νοµοθετικό πλάισιο και µετά από αυτοψία της υπηρεσία µας στην εν λόγω οδό της
προτεινόµενης κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου οχηµάτων διαπιστώθηκε σε ότι αφορά τη θέση της
υπό ίδρυσης εγκατάστασης ότι:
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1. Η εν λόγω εγκατάσταση που αφορά γήπεδο ποδόσφαιρου 5χ5 ανοικτού τύπου κατατάσσεται στην
κατηγορία εγκαταστάσεων Β’ διότι η λειτουργία της δεν έχει σχέση µε την κυκλοφορία της περιφερειακής οδού και
δεν προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί αυτής.
2. Λόγω του ότι η εγκατάσταση σχεδιάζεται να ιδρυθεί σε ∆ηµοτικό –οδικό δίκτυο, επιβάλλεται έλεγχος για
την έγκριση ή µη εισόδου – εξόδου οχηµάτων.
3. Σε ότι αφορά την προτεινόµενη κυκλοφοριακή σύνδεση διαπιστώθηκαν ή/και εκτιµήθηκαν τα εξής:
α. Προτείνονται από τον αιτούνται άνοιγµα εισόδου - εξόδου πλάτους 4 ,00 τα οποία υπερβαίνουν τις
θεσµοθετηµένες απαιτήσεις υπέρ της οδικής ασφάλειας και τις απαιτήσεις του εύρους κατάληψης του
αντιπροσωπευτικού οχήµατος στις συγκεκριµένες θέσεις του προσώπου του γηπέδου.
β. Οι προτεινόµενες θέσεις εισόδου – εξόδου πληρούν τα κριτήρια, της ορατότητας (70 µ.) και της
απόστασης (50µ.) από τη πλησιέστερη συµβολή (ευρισκόµενης στην ίδια πλευρά της οδού µε την εγκατάσταση) ή
διασταύρωση οδών.
γ. Η υπηρεσία µας προτείνει να επιβληθούν στον ενδιαφερόµενο πρόσθετα µέτρα βελτίωσης των
συνθηκών συµβολής µε την τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης-ενηµέρωσης επί της οδού µε δαπάνες του
ιδίου.
στ. Προκύπτει ότι η εφαρµογή της προτεινόµενης διάταξης σύνδεσης εισόδου εξόδου οχηµάτων που
συντάχθηκε από τον Μικρώνη Ζώη, Πολιτικό Μηχανικό το Νοέµβριο του 2016, καλύπτει τις αναγκαίες
απαιτήσεις διαµόρφωσης εισόδου - εξόδου στη συγκεκριµένη θέση της οδού για εγκατάσταση γηπέδου 5χ5
ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
Σηµειώνεται ότι στην περιοχή της προτεινόµενης εγκατάστασης η Υπηρεσία µας δεν προέβη σε έλεγχο της
ορθότητας των στοιχείων του σχεδίου που αφορούν γειτονικές ιδιοκτησίες.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 «Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής – Αρµοδιότητες»
Εισηγούµεθα
Την έγκριση δηµιουργίας εισόδου-εξόδου, σύµφωνα µε το διάγραµµα που συντάχθηκε από τον κ. Ζώη
Μικρώνη Πολιτικό Μηχανικό το Νοέµβριο του 2016, σε υπό ίδρυση λειτουργίας εγκατάστασης Γήπεδου
ποδοσφαίρου 5 χ 5 ψυχαγωγικής παιδείας σε αγροτεµάχιο ιδιοκτησίας Μ ι κ ρ ώ ν η Α θ α ν α σ ί ο υ επί τ η ς
π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς οδού σχεδίου πόλεως Νυδριού στη θέση «Μεγάλο Αυλάκι» εκτός σχεδίου πόλεως Ν υ δ ρ ι ο ύ
τ ης ∆.Ε. Ελλοµένου , µε ενοικιαστή την κα Παλατζά Ελένη µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Τοποθέτηση σήµανσης όπως αναγράφεται στο προτεινόµενο διάγραµµα εισόδου-εξόδου και σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές της κείµενης νοµοθεσίας.
2. Επαρκής ηλεκτροφωτισµός της εισόδου-εξόδου.
3. Κατασκευή των απαιτούµενων εργασιών για την οµαλή απορροή των οµβρίων υδάτων του αγροτεµαχίου.
4. Η έγκριση να ισχύει µόνο για τη συγκεκριµένη χρήση και για τρία χρόνια, και για το είδος εγκατάστασης
που αναφέρεται σ’ αυτήν, µε δυνατότητα παράτασης εφ’ άπαξ για µία ακόµη τριετία εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι
κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής, πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και εφόσον η
αίτηση υποβληθεί πριν λήξει η τριετία της αρχικής έγκρισης της εισόδου - εξόδου. Για µετατροπή του είδους της
εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκη νέων εγκαταστάσεων, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της
εγκεκριµένης εισόδου-εξόδου οχηµάτων ή νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες
της οδού, σε περίπτωση αλλαγής χρήσεως ή κυκλοφοριακών συνθηκών και η περίπτωση θα επανεξεταστεί.
5. Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται
αναντίρρητα µε µέριµνα και αποκλειστική του δαπάνη, δίχως καµία απαίτηση για αποζηµίωση, να λάβει όλα τα
κατάλληλα µέτρα για την προσαρµογή της διαµόρφωσης εισόδου-εξόδου στη νέα κατάσταση και µε τις υποδείξεις
της αρµόδιας για την οδό Υπηρεσίας.
6.Ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση επέκτασης που θα αυξήσει τον κυκλοφοριακό φόρτο επί της οδού θα πρέπει
να ενηµερώσει την αρµόδια για την οδό Υπηρεσία.
7. Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την είσοδο των οχηµάτων στην εγκατάσταση και την έξοδο από
αυτή, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναλαµβάνει την όποια ευθύνη της αναλογεί σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).
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8. Σε περίπτωση µη σωστής εφαρµογής της διαµόρφωσης εισόδου-εξόδου σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα
σχέδια και την τεχνική έκθεση η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας µπορεί να ανακαλέσει την έγκριση εισόδουεξόδου.”
9. Αποκλείεται η πρόσβαση οχηµάτων προς την εγκατάσταση από άλλη θέση εκτός της διαµορφωµένης
εισόδου - εξόδου, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια.
10. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαµόρφωσης της εισόδου - εξόδου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα
ενδεικνυόµενα µέτρα προς αποφυγή ατυχηµάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συµβούν αποκλειστική
ευθύνη έχουν ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων µηχανικός του.
11. Θα γίνεται µε την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο καθαρισµός και συντήρηση του
προσώπου του γηπέδου µε τον δηµοτικό δρόµο, καθώς και η συντήρηση της σήµανσης που φαίνεται στα
εγκεκριµένα σχέδια.
12. Ο ∆ήµος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της βεβαίωσης – έγκρισης, χωρίς την καταβολή
οποιασδήποτε αποζηµίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαµόρφωσης ή
προκαλούνται προβλήµατα στο δηµοτικό ή αγροτικό οδικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχηµάτων στην
εγκατάσταση.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση,
- Την αρ. 5/2017 γνωµοδότηση της ∆.Κ. Νυδριού,
- Το αρ. 1016/49/91-α/16-2-17 έγγραφο του Α.Τ. Ελλοµένου, οµόφωνα εισηγείται προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο:
Την έγκριση δηµιουργίας εισόδου-εξόδου, σύµφωνα µε το διάγραµµα που συντάχθηκε από τον κ. Ζώη
Μικρώνη Πολιτικό Μηχανικό το Νοέµβριο του 2016, σε υπό ίδρυση λειτουργίας εγκατάστασης Γήπεδου
ποδοσφαίρου 5 χ 5 ψυχαγωγικής παιδείας σε αγροτεµάχιο ιδιοκτησίας Μ ι κ ρ ώ ν η Α θ α ν α σ ί ο υ επί τ η ς
π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς οδού σχεδίου πόλεως Νυδριού στη θέση «Μεγάλο Αυλάκι» εκτός σχεδίου πόλεως Ν υ δ ρ ι ο ύ
τ ης ∆.Ε. Ελλοµένου , µε ενοικιαστή την κα Παλατζά Ελένη µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Τοποθέτηση σήµανσης όπως αναγράφεται στο προτεινόµενο διάγραµµα εισόδου-εξόδου και σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές της κείµενης νοµοθεσίας.
2. Επαρκής ηλεκτροφωτισµός της εισόδου-εξόδου.
3. Κατασκευή των απαιτούµενων εργασιών για την οµαλή απορροή των οµβρίων υδάτων του αγροτεµαχίου.
4. Η έγκριση να ισχύει µόνο για τη συγκεκριµένη χρήση και για τρία χρόνια, και για το είδος εγκατάστασης
που αναφέρεται σ’ αυτήν, µε δυνατότητα παράτασης εφ’ άπαξ για µία ακόµη τριετία εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι
κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής, πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και εφόσον η
αίτηση υποβληθεί πριν λήξει η τριετία της αρχικής έγκρισης της εισόδου - εξόδου. Για µετατροπή του είδους της
εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκη νέων εγκαταστάσεων, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της
εγκεκριµένης εισόδου-εξόδου οχηµάτων ή νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες
της οδού, σε περίπτωση αλλαγής χρήσεως ή κυκλοφοριακών συνθηκών και η περίπτωση θα επανεξεταστεί.
5. Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται
αναντίρρητα µε µέριµνα και αποκλειστική του δαπάνη, δίχως καµία απαίτηση για αποζηµίωση, να λάβει όλα τα
κατάλληλα µέτρα για την προσαρµογή της διαµόρφωσης εισόδου-εξόδου στη νέα κατάσταση και µε τις υποδείξεις
της αρµόδιας για την οδό Υπηρεσίας.
6.Ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση επέκτασης που θα αυξήσει τον κυκλοφοριακό φόρτο επί της οδού θα πρέπει
να ενηµερώσει την αρµόδια για την οδό Υπηρεσία.
7. Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την είσοδο των οχηµάτων στην εγκατάσταση και την έξοδο από
αυτή, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναλαµβάνει την όποια ευθύνη της αναλογεί σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).
8. Σε περίπτωση µη σωστής εφαρµογής της διαµόρφωσης εισόδου-εξόδου σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα
σχέδια και την τεχνική έκθεση η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας µπορεί να ανακαλέσει την έγκριση εισόδουεξόδου.”
9. Αποκλείεται η πρόσβαση οχηµάτων προς την εγκατάσταση από άλλη θέση εκτός της διαµορφωµένης
εισόδου - εξόδου, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια.
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10. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαµόρφωσης της εισόδου - εξόδου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα
ενδεικνυόµενα µέτρα προς αποφυγή ατυχηµάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συµβούν αποκλειστική
ευθύνη έχουν ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων µηχανικός του.
11. Θα γίνεται µε την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο καθαρισµός και συντήρηση του
προσώπου του γηπέδου µε τον δηµοτικό δρόµο, καθώς και η συντήρηση της σήµανσης που φαίνεται στα
εγκεκριµένα σχέδια.
12. Ο ∆ήµος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της βεβαίωσης – έγκρισης, χωρίς την καταβολή
οποιασδήποτε αποζηµίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαµόρφωσης ή
προκαλούνται προβλήµατα στο δηµοτικό ή αγροτικό οδικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχηµάτων στην
εγκατάσταση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 4/2017.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι µία (21) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση δηµιουργίας εισόδου-εξόδου, σύµφωνα µε το διάγραµµα που συντάχθηκε από
τον κ. Ζώη Μικρώνη Πολιτικό Μηχανικό το Νοέµβριο του 2016, σε υπό ίδρυση λειτουργίας
εγκατάστασης Γήπεδου ποδοσφαίρου 5 χ 5 ψυχαγωγικής παιδείας σε αγροτεµάχιο ιδιοκτησίας
Μι κ ρ ώ νη Α θ α να σ ί ο υ επί της περιφ ερειακής οδού σχεδίου πόλεως Νυδριού στη θέση «Μεγάλο
Αυλάκι» εκτός σχεδίου πόλεως Νυδριού της ∆.Ε. Ελλοµένου , µε ενοικιαστή την κα Παλατζά Ελένη µε
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Τοποθέτηση σήµανσης όπως αναγράφεται στο προτεινόµενο διάγραµµα εισόδου-εξόδου και
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της κείµενης νοµοθεσίας.
2. Επαρκής ηλεκτροφωτισµός της εισόδου-εξόδου.
3. Κατασκευή των απαιτούµενων εργασιών για την οµαλή απορροή των οµβρίων υδάτων του
αγροτεµαχίου.
4. Η έγκριση να ισχύει µόνο για τη συγκεκριµένη χρήση και για τρία χρόνια, και για το είδος
εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν, µε δυνατότητα παράτασης εφ’ άπαξ για µία ακόµη τριετία
εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής, πληρούνται οι
προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και εφόσον η αίτηση υποβληθεί πριν λήξει η τριετία της
αρχικής έγκρισης της εισόδου - εξόδου. Για µετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή
προσθήκη νέων εγκαταστάσεων, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριµένης εισόδουεξόδου οχηµάτων ή νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού,
σε περίπτωση αλλαγής χρήσεως ή κυκλοφοριακών συνθηκών και η περίπτωση θα επανεξεταστεί.
5. Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού ο ιδιοκτήτης
υποχρεούται αναντίρρητα µε µέριµνα και αποκλειστική του δαπάνη, δίχως καµία απαίτηση για
αποζηµίωση, να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την προσαρµογή της διαµόρφωσης εισόδου-εξόδου
στη νέα κατάσταση και µε τις υποδείξεις της αρµόδιας για την οδό Υπηρεσίας.
6.Ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση επέκτασης που θα αυξήσει τον κυκλοφοριακό φόρτο επί της οδού
θα πρέπει να ενηµερώσει την αρµόδια για την οδό Υπηρεσία.
7. Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την είσοδο των οχηµάτων στην εγκατάσταση και την έξοδο
από αυτή, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναλαµβάνει την όποια ευθύνη της αναλογεί σύµφωνα µε τον
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).
8. Σε περίπτωση µη σωστής εφαρµογής της διαµόρφωσης εισόδου-εξόδου σύµφωνα µε τα
εγκεκριµένα σχέδια και την τεχνική έκθεση η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας µπορεί να
ανακαλέσει την έγκριση εισόδου- εξόδου.”
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9. Αποκλείεται η πρόσβαση οχηµάτων προς την εγκατάσταση από άλλη θέση εκτός της
διαµορφωµένης εισόδου - εξόδου, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια.
10. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαµόρφωσης της εισόδου - εξόδου θα πρέπει να ληφθούν
όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα προς αποφυγή ατυχηµάτων, για τα οποία σε περίπτωση που
συµβούν αποκλειστική ευθύνη έχουν ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων µηχανικός του.
11. Θα γίνεται µε την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο καθαρισµός και συντήρηση
του προσώπου του γηπέδου µε τον δηµοτικό δρόµο, καθώς και η συντήρηση της σήµανσης που φαίνεται
στα εγκεκριµένα σχέδια.
12. Ο ∆ήµος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της βεβαίωσης – έγκρισης, χωρίς την
καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία
της διαµόρφωσης ή προκαλούνται προβλήµατα στο δηµοτικό ή αγροτικό οδικό δίκτυο, λόγω εισόδου –
εξόδου οχηµάτων στην εγκατάσταση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 88/2017.
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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