ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 89
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 7ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 7/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για αύξηση της χωροθέτησης χώρου στάθµευσης επιβατηγών ∆.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ)
στη ∆.Κ. Νυδριού Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 5/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την αρ. 5/2017 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.: 5/2017
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 5 της Η.∆: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για αύξηση της χωροθέτησης χώρου στάθµευσης επιβατηγών ∆.Χ.
αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) στη ∆.Κ. Νυδριού Λευκάδας.
Εισηγητής: Βραχνούλας ∆ηµήτριος, Πρ/µενος Τµήµατος Τεχν. Έργων Τ.Υ.∆.Λ.
Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Αθανάσιος Περδικάρης, ο οποίος διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας που έχει ως εξής:
«’Εχοντας υπόψη:
1) την µε αριθµό πρωτ. 6616/14-04-2016 αίτηση του Συλλόγου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Λευκάδας,
2) την µε αριθµό πρωτ.11/2016 Απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νυδριού,
3) το µε αριθµό πρωτ.9415/25-05-2016 έγγραφό µας,
4) το µε αριθµό πρωτ. έγγραφο του Α.Τ. Ελλοµένου
5) τις κείµενες διατάξεις του ισχύοντος Κ.Ο.Κ.
6) το γεγονός ότι η προαναφερόµενη αύξηση της χωροθέτησης των ΤΑΞΙ δεν θα δηµιουργήσει πρόβληµα όχλησης
στην ευρύτερη περιοχή, λαµβανοµένης της δύσκολης οικονοµικής κρίσης που διανύουµε µε τα δυσµενή
συνεπακόλουθα για όλους τους εργασιακούς κλάδους και το γεγονός ότι η είσοδος στην πιάτσα είναι σε πολύ
κοντινό σηµείο από την αρχή του πεζοδρόµου.
Εισηγούµαστε,
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Την επέκταση του υπάρχοντος χώρου έτσι ώστε να είναι ικανός για στάθµευση επτά (7) αυτοκινήτων ταξί.
Με την παρούσα, θα πάψουν να ισχύουν τυχόν άλλες προγενέστερες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή
αστυνοµικές αποφάσεις που αφορούν στην παραχώρηση θέσεων στάθµευσης για την Τοπική Κοινότητα Νυδρίου.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
Την επέκταση του υπάρχοντος χώρου έτσι ώστε να είναι ικανός για στάθµευση επτά (7) ∆.Χ. αυτοκινήτων
(ΤΑΞΙ) στη ∆.Κ. Νυδριού Λευκάδας.
Με την παρούσα, θα πάψουν να ισχύουν τυχόν άλλες προγενέστερες αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ή αστυνοµικές αποφάσεις που αφορούν στην παραχώρηση θέσεων στάθµευσης για την Τοπική
Κοινότητα Νυδρίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 5/2017.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι µία (21) ψήφους, αποφασίζει:
Την επέκταση του υπάρχοντος χώρου έτσι ώστε να είναι ικανός για στάθµευση επτά (7) ∆.Χ.
αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) στη ∆.Κ. Νυδριού Λευκάδας.
Με την παρούσα, θα πάψουν να ισχύουν τυχόν άλλες προγενέστερες αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ή αστυνοµικές αποφάσεις που αφορούν στην παραχώρηση θέσεων στάθµευσης για την
Τοπική Κοινότητα Νυδρίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 89/2017.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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