ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 207/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός ∆εκεµβρίου, του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
τακτική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
Webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74
του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.:80588/14-12-2020 (ΦΕΚ 5509/τ.Β΄/15-12-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 24357/24-12-20 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Ζαβιτσάνος Πέτρος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
(ο οποίος δεν συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη,
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
αν και κλήθηκε νόµιµα)
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
7
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
7
8
Αργυρός Νικόλαος
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Σαρανταένας Ιωάννης
12
13
Ζουριδάκης Ευτύχιος
13
14
Γαζής Αναστάσιος
14
15
Σκληρός Φίλιππος
15
16
Σολδάτος Γεώργιος
16
17
Βλάχου Ειρήνη
17
18
Γιαννιώτης Παναγιώτης
18
19
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
19
20
Σέρβος Κωνσταντίνος
20
21
Περδικάρης Αθανάσιος
21
22
Χαλικιάς Ευάγγελος
22
23
Γληγόρης Χρήστος
23
24
Γληγόρης Κωνσταντίνος
24
25
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
25
26
Μελάς Γεράσιµος
26
27
Γαζής Νικόλαος
27
28
Λάζαρης Απόστολος
28
29
Βερροιώτης Ευάγγελος
29
30
Βεροιώτης Αλέξανδρος
30
31
Τσιρογιάννης Γεώργιος
31
32
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ου

Ο ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, δεν συµµετέχει στην ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος, δεν συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη από την ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆. και µετά.
ου
Οι ∆.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος και Γιαννούτσος Χαράλαµπος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, Τυπάλδος Νικόλαος, Γληγόρης Παναγιώτης, Σαρανταένας Ιωάννης, Σκληρός Φίλιππος, Βλάχου
Ειρήνη, Γιαννιώτης Παναγιώτης, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, δεν
ου
συµµετείχαν στην ψηφοφορία του 14 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση ∆.Σ. για µετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας από την πλατεία
Ξενοφώντα Γληγόρη στην οδό Αντωνίου Τζεβελέκη.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος
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Για το συγκεκριµένο θέµα, κλήθηκε στην συνεδρίαση και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της
Κοινότητας Λευκάδας κ. Χαράλαµπος Βλάχος ο οποίος όµως δεν συµµετείχε.
O Αντιδήµαρχος κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης, εισηγούµενος το θέµα, ενηµέρωσε το ∆.Σ. για την αρ.22/2020
απόφαση της Ε.Π.Ζ. σχετικά µε την µετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας από την πλατεία
Ξενοφώντα Γληγόρη στην οδό Αντωνίου Τζεβελέκη, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 12ης/2020 Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 22/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00, ήλθε σε
συνεδρίαση , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex) σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ.:80189/12-12-2020 (ΦΕΚ
5486/τ.Β΄/12-12-2020),
τις
υπ΄
αριθ.
18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020,
∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 23372/16-12-2020
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5)
µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Λιβιτσάνος Ιωάννης
1.
Λύγδας Σπυρίδων (Πρόεδρος)
1.
2.
Γαζής Αναστάσιος
2.
Αργυρός Νικόλαος
3.
Ζουριδάκης Ευτύχιος
3.
Βλάχου Ειρήνη
4.
Περδικάρης Αθανάσιος
4.
Γαζής Νικόλαος
5.
Τυπάλδος Νικόλαος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
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.
Τα µέλη της Επιτροπής Γαζής Νικόλαος και Λιβιτσάνος Ιωάννης, προσήλθαν κατά την συζήτηση της πρώτης ένστασης
ου
του 1 θέµατος της Η.∆.
ο

Συµµετέχουν στην Συνεδρίαση για το 1 θέµα της Η.∆. οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:
α) Κατούνας κ. ∆ιγενής Ιωάννης και β) Καρυωτών κ. Γεωργάκης Ιωάννης.

ο

ΘΕΜΑ 3 : Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. για µετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας από την πλατεία Ξενοφώντα
Γληγόρη στην οδό Αντωνίου Τζεβελέκη.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής, τα εξής:
«1.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971
2.Τo Ν.4093/12 (περίπτ.3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14
(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') .
3. Την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014, σύµφωνα µε τα οποία,
«..µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και
εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται, επιτρέπεται η µετατόπιση περιπτέρου. Η µετατόπιση
περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσµού του περιβάλλοντος είτε για εκτέλεση ∆ηµοσίων,
∆ηµοτικών, Κοινοτικών ή Οργανικών Κοινής Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από εισηγήσεις του συµβουλίου δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η µετατόπιση γίνεται σε µικρή απόσταση από την αρχική θέση, αφού ληφθεί υπ' όψη η
αποδοτικότητα της νέας θέσης και των γειτονικών περιπτέρων.
Για την τοποθέτηση ή τη µετατόπιση του περιπτέρου λαµβάνεται επίσης υπόψιν η επιβάρυνση που προκαλεί στους ενοίκους
των κατοικιών που γειτνιάζουν άµεσα µε αυτό καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης ή µετατόπισης του περιπτέρου σε σηµείο,
όπου δεν προκαλείται τέτοια επιβάρυνση. (ΣτΕ 3570/90)
Σε περίπτωση µετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. Σε περίπτωση
αυτεπαγγέλτου µετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές
που οφείλονται στη µετατόπιση βαρύνουν αυτόν επωφελεία του οποίου γίνεται η µετατόπιση. Σε περίπτωση προσωρινής
µετατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην αρχική του θέση µόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη µετατόπιση. Η
σχετική δαπάνη προσωρινής µετατοπίσεως του περιπτέρου, η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές βαρύνουν αυτόν επ'
ωφελεία του οποίου γίνεται η µετατόπιση. (άρθρο 20 παρ.2 Ν∆ 1044/71) όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του
Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄)».
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4. Το υπ.αρ.εσ.πρωτ.443/2020 έγγραφο του Αντιδηµάρχου κ. Σπύρου Λύγδα στο οποίο αναφέρει τα εξής :
Στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου « ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ», παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες,
προκειµένου το περίπτερο επί της πλατείας Γληγόρη ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας, να µετατοπιστεί σε νέα θέση εκτός της
περιοχής ανάπλασης, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.
5.Τo συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας στο οποίο αποτυπώνεται η προτεινόµενη νέα θέση επί της
οδού Αντωνίου Τζεβελέκη (έναντι ∆ιοικητηρίου )
6. Το υπ. αρ. πρωτ. 4380/12-03-2020 ερώτηµα της Υπηρεσίας µας προς την οικεία αστυνοµική αρχή για παροχή γνώµης.
7. Το υπ. αρ. πρωτ. 5483 /07-04-2020 έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας Λευκάδας µε το οποίο συνηγορεί για την µετατόπιση
του εν λόγω περιπτέρου στη νέα θέση όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνηµµένο σχεδιάγραµµα, καθόσον δεν δηµιουργεί
πρόβληµα στην κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων , µε την προϋπόθεση της τήρησης των ορίων της επιχείρησης (σύµφωνα µε
τις συντεταγµένες που αναγράφονται ) και την τοποθέτηση πινακίδας P-40 στο ρεύµα κυκλοφορίας προς τα σχολεία και
αριστερά του περιπτέρου ώστε να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συµφόρηση στο σηµείο.
8. Την υπεύθυνη δήλωση της ιδιοκτήτριας κ. Κοντογιώρη Ευγενίας µε την οποία δηλώνει ότι συµφωνεί στη µετατόπιση του
περιπτέρου ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στην πλατεία «Γληγόρη» σε νέα θέση όπως αυτή της υποδείχτηκε στο τοπογραφικό
διάγραµµα ( έναντι εισόδου ∆ιοικητηρίου).
9. Την υπ. αρ. 9/2020 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας µε την οποία γνωµοδοτεί οµόφωνα για
την µετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας από την πλατεία Ξενοφώντα Γληγόρη και τοποθέτησή του επί
της οδού Αντ. Τζεβελέκη.
Αφού λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω σχετικά σας καλούµε να αποφασίσετε για την µετατόπιση ή µη του περιπτέρου
ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας , στη προτεινόµενη νέα θέση επί της οδού Αντωνίου Τζεβελέκη (έναντι ∆ιοικητηρίου), µε
έξοδα του ∆ήµου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ε.Π.Ζ. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση
• τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ όπως αντικαταστάθηκαν από
τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18. τις δ/ξεις της περίπτ. α της παρ. 13 του άρθρου 5 του ν.
4623/19.
• τις δ/ξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων της Ε.Π.Ζ. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
µε τις δ/ξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωµοδοτεί στο ∆ηµ. Συµβούλιο την µετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας , στην
προτεινόµενη νέα θέση επί της οδού Αντωνίου Τζεβελέκη (έναντι ∆ιοικητηρίου), µε έξοδα του ∆ήµου, όπως αυτή αποτυπώνεται
στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 22/2020.»

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την µετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας που βρίσκεται στην πλατεία «Γληγόρη»,
στην προτεινόµενη νέα θέση επί της οδού Αντωνίου Τζεβελέκη (έναντι ∆ιοικητηρίου), µε έξοδα του ∆ήµου, όπως
αυτή αποτυπώνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 207/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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