ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 12ης/2020 Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 23/2020
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, 40/20930/3103-2020, 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
1. Λύγδας Σπυρίδων (Πρόεδρος)
1. Λιβιτσάνος Ιωάννης
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
ου
πρώτης ένστασης 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 4 : Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. για διατήρηση ή αποµάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής, τα εξής:
«1.Το Ν.4093/2012(άρθρο 1 υπ.ΣΤ.2) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2.Tο Ν.4257/2014(άρθρο 76).
3.Tην 38/2014 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω εφόσον κενωθεί για οποιονδήποτε
λόγο , περίπτερο για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:
«Το ∆ηµοτικό συµβούλιο, µε απόφαση η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της οικίας ∆ηµοτικής ή Τοπικής
Κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί
το κενωθέν περίπτερο ή θα αποµακρυνθεί.
Αν αποφασιστεί η διατήρηση του εφαρµόζεται για τη διάθεσή του η προβλεπόµενη στα ανωτέρω σχετικά
διαδικασία».
4.Το υπ.αρ.εσ.πρωτ.1193/26-6-2020 έγγραφο µας.
5.Την υπ.αρ.19/2020 απόφαση της Κοινότητας Λευκάδας µε την οποία γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία να
διατηρηθεί το περίπτερο (κενωθέν) έναντι ξενοδοχείου LEFKAS.
6.Την υπ.αρ.20/2020 απόφαση της Κοινότητας Λευκάδας µε την οποία γνωµοδοτεί οµόφωνα για την
κατάργηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Αντώνη Τζεβελέκη 7 &Υποσµηναγού Κατωπόδη
πρώην ιδιοκτησίας Κολυβά Ελευθερίας.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε για τη διατήρηση ή αποµάκρυνση των
ανωτέρω (κενωθέντων) Περιπτέρων.
Αν αποφασιστεί η διατήρηση τους, εφαρµόζεται η διαδικασία της εκ νέου παραχώρησης του δικαιώµατος
εκµετάλλευσής του σε νέο δικαιούχο, κατά τις παρ.4 και 5 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 76 του Ν.4257/14 ( ΥΠ.ΕΣ. εγκ.38/23463/06.06.2014).»
Ο Αντιδήµαρχος κ.Ζουριδάκης προτείνει την αποµάκρυνση και των δύο περιπτέρων.
Ο κ. Γαζής Νικόλαος, διαφωνεί µε την εισήγηση για την κατάργηση των περιπτέρων και ψηφίσει κατά.
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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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Γνωµοδοτεί στο ∆ηµ. Συµβούλιο την αποµάκρυνση των ανωτέρω (κενωθέντων) περιπτέρων:
α) έναντι ξενοδοχείου LEFKAS, και β) στην οδό Αντώνη Τζεβελέκη 7 & Υποσµηναγού Κατωπόδη πρώην
ιδιοκτησίας Κολυβά Ελευθερίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 23/2020.
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