ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 87
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:00, 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. 7591/24-4-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
Σκληρός Παναγιώτης

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.

Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Τριλίβας Χρήστος
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η ∆.Σ. κα Λώλη Γεωργία, προσήλθε
ου
πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος,
αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
3 θέµατος και επανήλθε πριν την
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Χαλικιάς Ευάγγελος και
Γράψας Αθανάσιος αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Ο κ. Χαλικιάς Ευάγγελος επανήλθε
ου
πριν την συζήτηση του 15 θέµατος
της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε αµέσως
ο
µετά το 5 θέµα της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαργέλης, Καρφάκη, Καββαδάς
Σκληρός Π., Ζουριδάκης και Κοντογεώργης
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 15
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Περδικάρης Αθ. αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Βικέντιος, Σταµατέλου,Γληγόρης
και Γαζής, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 14 θέµατος το οποίο συζητήθηκε µετά
ο
το 6 θέµα της Η.∆.
ο
ο
Το 23 θέµα, συζητήθηκε µετά το 8 θέµα.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 7ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ για χορήγηση άδειας εισόδου - εξόδου σε υπαίθριο χώρο στάθµευσης εντός σχεδίου
∆.Κ. Νυδριού Ο.Τ. 133 (σχετ. η αρ. 26/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητές:Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΕΠΖ
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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Στο συγκεκριµένο θέµα ψηφίζει και ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Νυδριού, κ. Γαζής ∆ιονύσιος.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος κ. Περδικάρης Αθανάσιος, ο οποίος
ενηµέρωσε το ∆ηµ. Συµβούλιο για την εισήγηση της Τ.Υ. του ∆ήµου επί του θέµατος, η οποία
αναφέρει τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2. Το Ν. 1080/1980 «Περί Τροποποίησης και συµπλήρωσης των διατάξεων των ΟΤΑ……»
άρθρο 3.
3. Το Π.∆. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών
αυτοκινήτων …...» άρθρο 28.
4. Το αίτηµα του κ. Ζουριδάκη Εµµανουήλ του Ευτύχιου για χορήγηση άδειας χώρου
στάθµευσης και εισόδου εξόδου σε υπαίθριο χώρο στάθµευσης.
Σας διαβιβάζουµε την αίτηση του κ. Ζουριδάκη Εµµανουήλ που έχει κατατεθεί στην
Υπηρεσία µας, για χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου στην εντός σχεδίου περιοχή του Νυδριού
Λευκάδας Ο.Τ. 133. Η επιχείρηση θα λειτουργήσει ως υπαίθριος χώρος στάθµευσης επί της
Επαρχιακής οδού Λευκάδας – Νυδριού. Η είσοδος και έξοδος του χώρου στάθµευσης θα
διαµορφωθούν ως απεικονίζεται στα σχέδια για να ανταποκρίνονται στη µελέτη κυκλοφοριακής
σύνδεσης.
Η µελέτη για την διαµόρφωση, το σχεδιασµό του χώρου στάθµευσης και της εισόδου –
εξόδου, έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Π.∆. 455/1976 που καθορίζει τις προϋποθέσεις και
τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των υπαιθρίων σταθµών αυτοκινήτων κι εγκρίθηκε από την
∆/νση Τ.Υ. του ∆ήµου.
Συνηµµένα σας αποστέλλουµε την απόφαση της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου –
∆ηµοτικής Κοινότητας Νυδριού που συναινεί για την χορήγηση άδειας υπαίθριου χώρου
στάθµευσης στον κ. Ζουριδάκη Εµµανουήλ.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Η Υπηρεσία µας συναινεί µε την παραπάνω αίτηση για χορήγηση άδειας εισόδου –
εξόδου και ίδρυσης υπαίθριου χώρου στάθµευσης στον κ. Ζουριδάκη Εµµανουήλ επειδή:
Η ίδρυση του υπόψη σταθµού δεν θα λειτουργήσει από µόνη της ως πόλος έλξης
πρόσθετων µετακινήσεων µε συνέπεια την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στην περιοχή,
αλλά αντιθέτως θα παραλαµβάνει τον αυξηµένο κυκλοφοριακό φόρτο στην πόλη.
Η αναγκαιότητα για στάθµευση οχηµάτων στην υπόψη περιοχή ιδίως την τουριστική
περίοδο είναι αυξηµένη.
Οι ρυθµίσεις του οδικού δικτύου όπως προβλέπονται από την µελέτη θα εξυπηρετούν την
λειτουργία του χώρου στάθµευσης χωρίς να οξύνεται η οµαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχηµάτων.»
Στη συνέχεια η Ε.Π.Ζ. µε την αρ. 26/2015 απόφασή της αποφάσισε την χορήγηση άδεια εισόδου
- εξόδου σε υπαίθριο χώρο στάθµευσης, ιδιοκτησίας Ζουριδάκη Εµµανουήλ του Ευτύχιου, στην
εντός σχεδίου περιοχή στη ∆.Κ. Νυδριού Λευκάδας, στο Ο.Τ. 133.
Η άδεια χορηγείται µε την προϋπόθεση να συµπληρωθεί το τοπογραφικό µε τις απαιτούµενες
διορθώσεις.
Η απόφαση να σταλεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τελική έγκριση.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε
τριάντα ένα (31) ψήφους, συµπεριλαµβανοµένου και του Προέδρου της ∆.Κ. Νυδριού κ.
Γαζή ∆ιονυσίου, αποφασίζει
Την χορήγηση άδεια εισόδου - εξόδου σε υπαίθριο χώρο στάθµευσης, ιδιοκτησίας
Ζουριδάκη Εµµανουήλ του Ευτύχιου, στην εντός σχεδίου περιοχή στη ∆.Κ. Νυδριού Λευκάδας,
στο Ο.Τ. 133, σύµφωνα µε την εισήγηση της Τ.Υ. του ∆ήµου µας, και τις σύµφωνες γνώµες:
Α) της ∆.Κ. Νυδριού που διατυπώθηκε µε την αρ. 8/2015 απόφασή της και
Β) της Ε.Π.Ζ. του ∆ήµου που διατυπώθηκε µε την αρ. 26/2015 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 87/2015.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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