ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 90
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:00, 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. 7591/24-4-2015 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).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Τριλίβας Χρήστος
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η ∆.Σ. κα Λώλη Γεωργία, προσήλθε
ου
πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος,
αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
3 θέµατος και επανήλθε πριν την
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Χαλικιάς Ευάγγελος και
Γράψας Αθανάσιος αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Ο κ. Χαλικιάς Ευάγγελος επανήλθε
ου
πριν την συζήτηση του 15 θέµατος
της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε αµέσως
ο
µετά το 5 θέµα της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαργέλης, Καρφάκη, Καββαδάς
Σκληρός Π., Ζουριδάκης και Κοντογεώργης
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 15
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Περδικάρης Αθ. αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Βικέντιος, Σταµατέλου,Γληγόρης
και Γαζής, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 14 θέµατος το οποίο συζητήθηκε µετά
ο
το 6 θέµα της Η.∆.
ο
ο
Το 23 θέµα, συζητήθηκε µετά το 8 θέµα.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 15 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 7ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για παραχώρηση δηµοτικού χώρου στην πλατεία της ανατολικής παραλίας για
διάφορες εκδηλώσεις (σχετ. η αριθ. 27/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
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Για το συγκεκριµένο θέµα κλήθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Λευκάδας, κ. Γαντζίας
Παναγιώτης, ο οποίος δεν ήταν παρών κατά την συζήτηση του θέµατος.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος, κ. Αθανάσιος Περδικάρης, ενηµέρωσε το
∆ηµ. Συµβούλιο για την αρ. 27/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ. µε την οποία αποφασίστηκε:
«Η παραχώρηση του 40% του εσωτερικού πλακόστρωτου χώρου της πλατείας της
ανατολικής παραλίας Λευκάδας, σε φορείς και επαγγελµατίες που θα εκδηλώσουν σχετικό
ενδιαφέρον. Το συνολικό εµβαδόν της εν λόγω πλατείας είναι 3.230 τ.µ. και το 40% ανέρχεται σε
1.292 τ.µ. σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου Λευκάδας.
Οι παραχωρήσεις στους εκάστοτε φορείς και επαγγελµατίες, θα γίνονται µε την
διαδικασία της δηµοπρασίας σύµφωνα µε τις δ/ξεις του Ν. 1080/80 και του Π.∆. 270/81.
Τους όρους των διακηρύξεων θα καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας, αφού πρώτα
θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ανωτέρω
παραχώρηση .
Βασική προϋπόθεση είναι ότι θα τηρούν το χώρο καθαρό, τους κανόνες υγιεινής, την
προστασία του περιβάλλοντος χώρου και την αισθητική του.»
Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη ύστερα από την θετική γνωµοδότηση της ∆.Κ. Λευκάδας, µε
την αρ. 37/2015 απόφασής της.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν όλοι οι δηµοτικοί σύµβουλοι, ενώ οι κ.κ. Βικέντιος Νικόλαος,
Κατωπόδη Ευανθία και Αραβανής Βασίλειος, ψήφισαν θετικά µε την επιφύλαξη της ποιότητας
των εκδηλώσεων.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε
είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, αποφασίζει:
Την παραχώρηση του 40% του εσωτερικού πλακόστρωτου χώρου της πλατείας της
ανατολικής παραλίας Λευκάδας, σε φορείς και επαγγελµατίες που θα εκδηλώσουν σχετικό
ενδιαφέρον. Το συνολικό εµβαδόν της εν λόγω πλατείας είναι 3.230 τ.µ. και το 40% ανέρχεται σε
1.292 τ.µ. σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου Λευκάδας.
Οι παραχωρήσεις στους εκάστοτε φορείς και επαγγελµατίες, θα γίνονται µε την
διαδικασία της δηµοπρασίας σύµφωνα µε τις δ/ξεις του Ν. 1080/80 και του Π.∆. 270/81.
Τους όρους των διακηρύξεων θα καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας, αφού
πρώτα θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ανωτέρω
παραχώρηση .
Βασική προϋπόθεση είναι ότι θα τηρούν το χώρο καθαρό, τους κανόνες υγιεινής, την
προστασία του περιβάλλοντος χώρου και την αισθητική του.
Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη ύστερα από τις σύµφωνες γνώµες:
α) της ∆.Κ. Λευκάδας, όπως διατυπώθηκε µε την αρ.37/2015 απόφασή της.
β) της Ε.Π.Ζ. όπως διατυπώθηκε µε την αρ. 27/2015 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.90/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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