ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 383
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 3268114-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος –Πρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σούνδιας Πραξιτέλης
6. Γαζής Αναστάσιος
7. Καρτάνος Ιωάννης
8. Βικέντιος Νικόλαος
9. ΣίδερηςΑντώνιος
10. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Αραβανής Σπυρίδων
12. Σώλος Φώτιος
13. Βεργίνης Ξενοφών
14. Καββαδάς Αθανάσιος
15. Μελάς Βασίλης
16. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
17. ∆ρακονταειδής Κων/νος
18. Νικητάκης Μάρκος
19. Φίλιππας Γεώργιος
20. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
21. ΡοντογιάννηςΚων/νος
22. Βλάχος Σπυρίδων
23..Καρβούνης Σπυρίδων
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1. Ρόκκος Στυλιανός
2. Σάντα-Μακρή Αικ
3. Πεντεσπίτης Νικ.
4. Ζουριδάκης Ευτύχ.
5. Μεσσήνη Κερασούλα
6. Γιαννούτσος Πέτρος
7. Στραγαλινός Βασίλειος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Μεσσήνης Ιωάννης
10.Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (24) µέλ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 7ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Γνωµοδότηση ∆.Σ. σχετικά µε τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Μεγάλο Αυλάκι Τ.Κ.
Νεοχωρίου ∆.Ε. Ελλοµένου.
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Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος.
Λόγω απουσίας του Αντιδηµάρχου κ.Στέλιου Ρόκκου, εισηγείται ο κ.Πολίτης Άγγελος ,
υπάλληλος του ∆ήµου.
“ Η Κτηµατική υπηρεσία Λευκάδας µας απέστειλε

µε το αριθ. πρωτ. 3116/Φ 1431/

068/28.8.2013 έγγραφό της φάκελο συνοδευµένο από αίτηση µε σχετικά δικαιολογητικά της
εταιρείας Μαρσέτα Αθανασία

- Γαζής Παναγιώτης

& ΣΙΑ Ε.Ε.

µε την οποία ζητά την

γνωµοδότηση της υπηρεσίας µας για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας έµπροσθεν
επιχείρησης τους στην περιοχή Μεγάλο Αυλάκι Νυδριου Λευκάδας
Θέτουµε επίσης υπόψιν του ∆.Σ. την µε αριθ. 4/2013 απόφαση της Τ.Κ. Νεοχωρίου
σχετικά µε γνωµοδότηση επί του αιτήµατος (µετά από διαβίβαση σχετικού ερωτήµατος από το
∆ήµο Λευκάδας ) µε την οποία οµόφωνα «αποφασίζετε η παραποµπή του θέµατος για λήψη
απόφασης από το ∆.Σ.» .
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 άρθρο 14

παρ.5 «Επιτρέπεται

να

τοποθετηθούν στην θάλασσα , χωρίς επέµβαση στον αιγιαλό , µε απόφαση της αρµόδιας
Κτηµατικής Υπηρεσίας , που εκδίδεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης της αρµόδιας Λιµενικής
Αρχής του ΓΕΝ και γνώµης του οικείου ΟΤΑ Α΄βαθµού πλωτές εξέδρες επιφάνειας µέχρι 100
τ.µ. και για εποχιακή χρήση µέχρι έξη (06) µηνών, για την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται
στις κείµενες διατάξεις καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς.
Εχοντας υπόψιν µας τα ανωτέρω ε ι σ η γ ο ύ µ α ι

:

όπως το ∆.Σ. Λευκάδας γνωµοδοτήσει θετικά για την εγκατάσταση πλωτής εξέδρας στους
ανωτέρω και συγκεκριµένα στην εταιρείας Μαρσέτα Αθανασία - Γαζής Παναγιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.
στην περιοχή Μεγάλο Αυλάκι Νυδριού στο χώρο που τους έχει παραχωρηθεί για θαλάσσια
µέσα αναψυχής, για το έτος 2013

και

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 του

Ν.2971/2001.”
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
Οµόφωνα αποφασίζει
Γνωµοδοτεί θετικά για την εγκατάσταση πλωτής εξέδρας στους ανωτέρω και συγκεκριµένα
στην εταιρεία Μαρσέτα Αθανασία - Γαζής Παναγιώτης

& ΣΙΑ Ε.Ε. στην περιοχή Μεγάλο

Αυλάκι Νυδριού στο χώρο που τους έχει παραχωρηθεί για θαλάσσια µέσα αναψυχής, για το
έτος 2013 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 του Ν.2971/2001.”
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 383/13.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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