ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 7ης/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 25/2015
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 Απριλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη 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. 6435/3-4-2015 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 έξι (6) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Θερµός Ευάγγελος
Φίλιππας Γεώργιος
Βλάχος Ευστάθιος
Πολίτης Σπυρίδων
Γαζής Πάνος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γληγόρης Κων/νος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Γράψας Αθανάσιος (αναπληρωµατικός)*
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*Στη θέση του τακτικού µέλους, Γαζή-Παρασκευά Σωτηρίας, της οποίας εγκρίθηκε αίτηση για
άδεια απουσίας από τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των επιτροπών στις οποίες
µετέχει, για το διάστηµα έως και 30/09/2015, µε την αρ. 47/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, καλείται το 1ο αναπληρωµατικό µέλος των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ. Γράψας
Αθανάσιος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος ενηµέρωσε την ηµέρα της συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. για την απουσία
του και καλέστηκε το επόµενο κατά σειρά αναπληρωµατικό µέλος των παρατάξεων της
µειοψηφίας, κ. Σκληρός Παναγιώτης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ε.Π.Ζ. επί του αιτήµατος του κ. Μόσχου Μάρκου, για τοποθέτηση γλαστρών σε
κοινόχρηστο χώρο.
Εισηγητής: Σπυρίδων Αρέθας, ∆/ντής Τ.Υ.∆.Λ.

Το θέµα εισηγείται ο κ. Αθανάσιος Περδικάρης, ο οποίος διάβασε την εισήγηση της Τ.Υ. του
∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
– Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2. Το Ν. 1080/1980 «Περί Τροποποίησης και συµπλήρωσης των διατάξεων των ΟΤΑ……»
άρθρο 3.
3. Το Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συµπλήρωση πολεοδοµικών διατάξεων…...» άρθρο 3.
4. Το Ν. 2009/1992.
5. Το αίτηµα του κ. Μόσχου Μάρκου του ∆ιαµαντή για άδεια τοποθέτησης γλαστρών
έµπροσθεν της ιδιοκτησίας του.
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Να µην γίνει δεκτή η αίτηση του κ. Μόσχου Μάρκου του ∆ιαµαντή για άδεια τοποθέτησης
γλαστρών έµπροσθεν της ιδιοκτησίας του, επί της οδού Σικελιανού (δυτική παραλία Λευκάδας),
επειδή η διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων από τους ΟΤΑ όπως ορίζεται από την κείµενη
νοµοθεσία (άρθρο 3 Ν. 1512/1985, άρθρο 3 Ν. 1080/1980 και Ν. 2009/1992) αφορά στην
παραχώρηση χρήσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε πεζοδρόµια ή πλατείες, για την
εγκατάσταση περιπτέρων ή την έκθεση εµπορευµάτων πάνω στα πεζοδρόµια και αφορά
επαγγελµατική χρήση.»
Ο κ. Σπυρίδων Πολίτης, είπε ότι συµφωνεί µεν µε την εισήγηση, αλλά πρέπει να δοθεί λύση
στο πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο δηµότης, λόγω του ότι σταθµεύουν αυτοκίνητα εµπρός από την
οικία του.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού
άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
∆εν κάνει δεκτή την αίτηση του κ. Μόσχου Μάρκου του ∆ιαµαντή, σύµφωνα µε την
ανωτέρω εισήγηση της Τ.Υ. του ∆ήµου, για άδεια τοποθέτησης γλαστρών έµπροσθεν της
ιδιοκτησίας του, επί της οδού Σικελιανού (δυτική παραλία Λευκάδας), επειδή η διαχείριση των
κοινοχρήστων χώρων από τους ΟΤΑ όπως ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 3 Ν.
1512/1985, άρθρο 3 Ν. 1080/1980 και Ν. 2009/1992), αφορά στην παραχώρηση χρήσης για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε πεζοδρόµια ή πλατείες, για την εγκατάσταση περιπτέρων ή την
έκθεση εµπορευµάτων πάνω στα πεζοδρόµια και αφορά επαγγελµατική χρήση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 25/2015.
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