ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 26ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 184/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα Ιουνίου του έτους
2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 12530/24-6-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό
στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Γιαννιώτης Οδυσσέας
2 Περδικάρης Αθανάσιος
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σέρβος Κων/νος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα, εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ, Χαλικιά Ευάγγελο που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
στην Τ.Κ. Νεοχωρίου.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Ο κ. Παναγιώτου Λάµπρος εκπρόσωπος της Παναχαικής Ένωσης µικροπωλητών ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ µε
την αριθ. πρωτ. 12049/18-6-2019 αίτησή του ζητά από τον ∆ήµο παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 300 τ.µ., σε
δρόµο και πεζοδρόµιο της Τ.Κ. Νεοχωρίου, πλησίον στο πάρκιγκ Κοζάκου στο Μ. Αυλάκι Nεοχωρίου Λευκάδας,
όπως αυτός αποτυπώνεται στο σχετικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και για διάστηµα 3 ηµερών
από 06-07-2019 έως 08-07-2019, προκειµένου να διενεργήσει έκθεση προϊόντων επ’ ευκαιρία της γιορτής της Αγίας
Κυριακής στις 7/7/2018.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Ο Κανονισµός κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Λευκάδας (55/2015).
2. Το Β.∆. ΦΕΚ 171/Α/20-10-58, µε την τροποποίηση του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 216/Α/22-10-1980)
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε, σε εφαρµογή του άρθρου 9 παρ. 7 του Κανονισµού
Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου Λευκάδας, όπως εγκρίνετε την έκδοση ή µη άδειας παραχώρησης του
ανωτέρω κοινόχρηστου χώρου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο σχετικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου.
Η άδεια θα ισχύει για 6 και 7 Ιουλίου 2019 και ολιγόωρη άδεια στις 5 Ιουλίου το βράδυ αποκλειστικά
για εγκατάσταση και στις 8 Ιουλίου το πρωί αποκλειστικά για απεγκατάσταση.
Επίσης σε θετική σας ανταπόκριση στο αίτηµα, παρακαλούµε λόγω του πρόσκαιρου χαρακτήρα της
εκδήλωσης, να καθορίσετε και την τιµή ανά τετραγωνικό.»
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου 290 τ.µ., σε δρόµο και πεζοδρόµιο της Τ.Κ.
Νεοχωρίου, πλησίον στο πάρκιγκ Κοζάκου στο Μ. Αυλάκι Nεοχωρίου Λευκάδας, όπως αυτός αποτυπώνεται στο
σχετικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και για διάστηµα 3 ηµερών από 06-07-2019 έως 08-07-2019,
προκειµένου να διενεργήσει έκθεση προϊόντων επ’ ευκαιρία της γιορτής της Αγίας Κυριακής στις 7/7/2019, στον κ.
Παναγιώτου Λάµπρο, εκπρόσωπο της Παναχαικής Ένωσης µικροπωλητών ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ.
Η άδεια θα ισχύει για 6 και 7 Ιουλίου 2019 και ολιγόωρη άδεια στις 5 Ιουλίου το βράδυ αποκλειστικά
για εγκατάσταση και στις 8 Ιουλίου το πρωί αποκλειστικά για απεγκατάσταση.
Το τέλος των κοινοχρήστων χώρων έχει καθοριστεί µε την αρ. 56/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και ανέρχεται στο ποσό των 20€/τ.µ. για την συγκεκριµένη περιοχή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 184/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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