ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 105/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 4 του µηνός Μαρτίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 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. 3940/28-2-2019 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)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Παπαδόπουλος Ανδρέας
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Γιαννιώτης Οδυσσέας
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Κοντοµίχης Ευάγγελος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
12
Θερµός Ευάγγελος
12
13
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Μήτσουρας Πέτρος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Καββαδάς Θωµάς
21
22
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
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 τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ Γληγόρης Κων/νος και Πολίτης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Πολίτης Σπυρίδων, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
ο
ΘΕΜΑ 14 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 5ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήµατος εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων σύµφωνα µε την υπ΄
αριθ. 1/1994 Αστυνοµική ∆ιάταξη (ΦΕΚ 178/τ.Β΄/1994).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η
οποία έχει ως εξής:
«Θέτω υπόψη σας τον φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας
λειτουργίας καταστήµατος εκµίσθωσης εννέα (09) Μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ., ιδιοκτησίας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
του Ευσταθίου στην Βασιλική Λευκάδας , σε µισθωµένο κτήριο ιδιοκτησίας Πολίτη Γ.- Πολίτη Ι. - Πολίτη Ε. –Πολίτης
Γ., προκειµένου να τεθεί υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την λήψη απόφασης, για την χορήγηση της
παραπάνω άδειας.
Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών, τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, οι επιβαλλόµενες
κυρώσεις και τα λοιπά θέµατα που αφορούν την λειτουργία των καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων
ρυθµίζονται από την Αστυνοµική ∆/ξη 1/1994 (ΦΕΚ178Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Αστ.∆/ξη
Α
1 /1997(ΦΕΚ529Β).
Με την παραπάνω Αστ. ∆/ξη δεν προβλέπεται η γνωµοδότηση του Τµ.Υγείας.
Ο Νικόλαος Πολίτης υπέβαλε στην υπηρεσία µας αίτηση µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά ( αρ. πρωτ.
11585 /7-6-2018).
Με το υπ. αρ. 13280/29-06-2018 έγγραφό µας ζητήθηκε από το Α.Τ. Απολλωνίων, να µας γνωρίσει αν η
λειτουργία της επιχείρησης εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων , σε κτίριο ιδιοκτησίας Πολίτη Γ.- Πολίτη Ι. - Πολίτη Ε. –
Πολίτης Γ. (Ο.Τ. 53 Α.Κ.Α. 0107011) στην Βασιλική πληροί τους όρους ασφαλείας από πλευρά κυκλοφορίας , µε το
υπ. αρ. 1020/3753/74-α΄το Α.Τ. Απολλωνίων απάντησε ότι: …από την υπηρεσία δεν υφίσταται αντιρρήσεις από
άποψη τροχαίας κυκλοφορίας, για την χορήγηση της εν λόγω άδειας.
Σύµφωνα µε την 1/94 Αστ. ∆ιάταξη τα µοτοποδήλατα που αναπτύσσονται εντός του καταστήµατος είναι τρία
δίτροχα ανά δύο τετραγωνικά και εφόσον το κατάστηµα διαθέτει ιδιωτικό υπαίθριο χώρο µπορεί να αναπτύσσει
επιπλέον µοτοποδήλατα σε αριθµό διπλάσιο των τετραγωνικών µέτρων του χώρου.
Σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα το κατάστηµα διαθέτει εσωτερικό ωφέλιµο χώρο 35τ.µ
στον οποίο ο µέγιστος αριθµός διτρόχων που µπορούν να αναπτυχθούν είναι τρία δίτροχα ανά δύο τετραγωνικά
(35τ.µ./2τ.µ Χ 3 δίτροχα= 52 δίτροχα) και ο εξωτερικός ιδιωτικός χώρος είναι 40τ.µ. στον οποίο ο µέγιστος αριθµός
διτρόχων που µπορούν να αναπτυχθούν είναι δύο δίτροχα ανά τετραγωνικό µέτρο (40τ.µ.Χ2 δίτροχα =80 δίτροχα).
Ο αιτών κατέθεσε κατάσταση µε εννέα προς ενοικίαση δίτροχα θεωρηµένη από το Τµήµα Τροχαίας.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ότι έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας
λειτουργίας καταστήµατος εκµίσθωσης εννέα (09) Μοτοποδηλάτων έως 50cc, χωρίς οδηγό,
Εισηγούµαι για την χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήµατος εκµίσθωσης εννέα (09) Μοτοποδηλάτων
έως 50 κ.εκ., στον ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΗ του Ευσταθίου στην Βασιλική Λευκάδας , σε κτήριο ιδιοκτησίας Πολίτη Γ.Πολίτη Ι. - Πολίτη Ε. –Πολίτης Γ.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαοκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:
Χορηγεί άδεια λειτουργίας καταστήµατος εκµίσθωσης εννέα (09) Μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ., στον
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΗ του Ευσταθίου στην Βασιλική Λευκάδας , σε κτήριο ιδιοκτησίας Πολίτη Γ.- Πολίτη Ι. - Πολίτη Ε.
–Πολίτης Γ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 105/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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