ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 235
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Ιουνίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 12303/08-06-2017 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)
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Κοντοµίχης Ευάγγελος
3. Γαζής Πάνος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Παπαδόπουλος Ανδρέας
5. Βικέντιος Νικόλαος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
6. Σκληρός Παναγιώτης
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Αραβανής Βασίλειος
8. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
8. Βλάχος Κων/νος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
9. Καββαδάς Θωµάς
10. Κατηφόρης Χρήστος
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
11. Φίλιππας Γεώργιος
11.
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
13. Βλάχος Ευστάθιος
13.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
14. Γιαννιώτης Οδυσσέας
14. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
15. Τριλίβας Χρήστος
15.
16. Καρφάκη Μαριάννα
16.
17. Κατωπόδη Ευανθία
17.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Ε.Η.∆.
18. Γρηγόρη Ασπασία
18.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
19. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
19.
ου
συζήτηση
του 2 θέµατος της Η.∆. επέστρεψε πριν
20. Ζουριδάκης Ευτύχιος
20.
ου
21. Σκληρός Φίλιππος
21. την συζήτηση του 4 θέµατος και αποχώρησε πριν
ου
22. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22. την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν
23. Γληγόρης Κων/νος
23.
ου
24. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
24. την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία, αποχώρησε πριν
25.
25.
ου
26.
26. την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
27.
27. Οι ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία και Γρηγόρη Ασπασία,
ου
28.
28. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέµατος.
Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος αποχώρησε πριν την
29.
29.
ου
συζήτηση
του 15 θέµατος της Η.∆.
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 11ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 15/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου έµπροσθεν καταστήµατος στην Τ.Κ. Βασιλικής.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Για την συζήτηση του θέµατος, εκλήθη νοµίµως και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βασιλικής, ο οποίος
ήταν παρών.
Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Το Τοπικό Συµβούλιο Βασιλικής απέστειλε την µε την αριθ. 04/2017 οµόφωνη απόφασή του σχετικά
µε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην παραλία της Τ.Κ. Βασιλικής έµπροσθεν καταστήµατος
Αργυρού ∆ηµητρίου.
Όπως αναφέρεται στην επισυναπτόµενη απόφαση του Τ.Σ. το κατάστηµα του εν λόγω ιδιοκτήτη
προβάλλεται στην πλατεία εκεί που είναι το συντριβάνι και χώρος περιπάτου και ψυχαγωγίας της
Τοπικής Κοινότητας .
Η προβολή του καταστήµατος επί της οποίας ο ανωτέρω δικαιούται να αναπτύξει τραπεζοκαθίσµατα
είναι κατά ένα τµήµα χώρος που διαχειρίζεται το Λιµενικό Ταµείο και το υπόλοιπο κοινόχρηστος χώρος
που είχε παραχωρηθεί στο ∆ήµο για την κατασκευή του έργου του τουριστικού αγκυροβολίου.
Στον κοινόχρηστο αυτό χώρο δεν εκτελούνται έργα, δεν είναι περιφραγµένος ως χώρος εργοταξίου
του αγκυροβολίου, είναι ο χώρος της πλατείας, πλακοστρωµένος στο µεγαλύτερο τµήµα του και δεν
συµπεριλαµβάνεται ( όπως µας ενηµέρωσε η Τεχνική Υπηρεσία) στους χώρους που θα διαχειριστεί ο
ανάδοχος που θα λειτουργήσει το τουριστικό αγκυροβόλιο, το οποίο άλλωστε εντός διµήνου
ολοκληρώνει τις εργασίες της συµβατικής του υποχρέωσης.
Όπως ειδικότερα αναφέρεται στην απόφαση του Τ.Σ. έχει γίνει η απαραίτητη διαβούλευση τόσο µε τον
εν λόγω καταστηµατάρχη όσο και τον ανάδοχο του έργου προκειµένου ο παραχωρούµενος για
τραπεζοκαθίσµατα χώρος να µην έχει την παράλληλη προς το κατάστηµα διάταξη, για να µείνει ο
χώρος αυτός στην αναψυχή του κοινού και ειδικότερα των παιδιών, λόγω της ασφάλειας του, και τα
τραπεζοκαθίσµτα να τοποθετηθούν στην νότια θέση, της προβολής του καταστήµατος, σε κάθετη µε το
κατάστηµα διάταξη όπως τα προηγούµενα έτη.
Λαµβάνοντας υπ όψιν µας την µε αριθ. 4/2017 απόφαση της Τ.Κ. Βασιλικής
Ε ι σ η γ ο ύ µ α ι στο ∆.Σ.
να ληφθεί σχετική απόφαση, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ Βασιλικής Λευκάδας στο
κατάστηµα του Αργυρού ∆ηµητρίου επί της προβολής του, στην νότια πλευρά της πλατείας σε κάθετη µε
το κατάστηµα διάταξη, προκειµένου να µείνει ελεύθερος χώρος στην περιοχή γύρω από το συντριβάνι
για την αναψυχή του κοινού. Ο ανωτέρω θα πρέπει να παραδώσει το χώρο ελεύθερο σε περίπτωση που
αυτός ζητηθεί για χρήση τεχνικών έργων.
Ο χώρος αυτός να αποτυπωθεί µε επιµέλεια των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου πριν την
παραχώρησή του προκειµένου να αποδοθούν τα νόµιµα τέλη .»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαεννέα (19) ψήφους, συν την ψήφο του
Προέδρου της Τ.Κ. Βασιλικής, αποφασίζει:
Την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ Βασιλικής Λευκάδας, στο κατάστηµα του
Αργυρού ∆ηµητρίου επί της προβολής του, στην νότια πλευρά της πλατείας σε κάθετη µε το κατάστηµα
διάταξη, προκειµένου να µείνει ελεύθερος χώρος στην περιοχή γύρω από το συντριβάνι, για την
αναψυχή του κοινού. Ο ανωτέρω θα πρέπει να παραδώσει το χώρο ελεύθερο σε περίπτωση που αυτός
ζητηθεί για χρήση τεχνικών έργων.
Ο χώρος αυτός να αποτυπωθεί µε επιµέλεια των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου πριν την
παραχώρησή του προκειµένου να αποδοθούν τα νόµιµα τέλη .
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 235/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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