ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 36/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 473
Στη Λευκάδα σήμερα στις 16 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την
αριθμ. 36447/12-12-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67

του

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σίδερης Αντώνιος
Αραβανής Ανδρέας
Μεσσήνη Κερασούλα
Γεωργάκης Βασίλειος
Μικρώνης Ζώης
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Γαβρίλης Δημήτριος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Αραβανής Γεράσιμος
Μαργέλης Γεώργιος
Δρακονταειδής Κων/νος
Βεργίνης Ξενοφών
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Καββαδάς Αθανάσιος
Στραγαλινός Βασίλειος
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Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μελάς Βασίλειος
Μεσσήνης Ιωάννης
Σώλος Φώτιος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Λάζαρη Πηνελόπη
Πεντεσπίτης Νικόλαος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 28 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 11ο ημερήσιας διάταξης της αρ. 36/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την μετατόπιση περιπτέρου (αποφ.121/2011 Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής).
Εισηγητής: κ.Ρόκκος Στυλιανός-Αντιδήμαρχος.

Ο κ.Αντιδήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ. :
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Θέτουμε υπόψη σας:
1.Τις δ/ξεις του εδ. 34 της παρ. 6 του άρθρ. 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις δ/ξεις των αρθρ. 19 και 20 του Ν. Δ. 1044/71 «Περί τροποποιήσεων και
συμπληρώσεως……..των Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Λευκάδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1331/1999 τεύxος Β').
4. Την από 23-9-2011 αίτηση του Ζαβιτσάνου Λάμπρου, μισθωτή της άδειας εκμετάλλευσης του
περιπτέρου και τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη Καρύδη Γρηγόρη.
5. Τα αριθμ. Πρωτ. 30060/4-10-2011, 30061/4-10-11 και 1211/3-10-11 του Γραφ.
Αδειοδοτήσεων.
6. Τα έγγραφα της Τροχαίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και της Ένωσης
Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Λευκάδας, με τα οποία εκφράζουν τη γνώμη τους για το θέμα.
7. Την αριθμ. 121/2011 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αναλυτικότερα δε σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με τις δ/ξεις του εδ. 34 της παρ. 6 του άρθρ. 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» η αρμοδιότητα της
εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων
μεταφέρεται από 1-1-2011 στους Δήμους.
Η μετατόπιση περιπτέρου γίνεται είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραισμού
του περιβάλλοντος, για την εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών κ.λπ έργων κοινής ωφέλειας, είτε
κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου .
Η μετατόπιση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου μετά από εισήγηση του
Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης των δικαιούχων του
ευεργετήματος ( Ένωση Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου)
Η μετατόπιση γίνεται εντός της παλαιάς θέσεως λαμβανομένης υπόψη και της
αποδοτικότητας της νέας θέσης καθώς και των γειτνιαζόντων περιπτέρων.
Σε περίπτωση μετατόπισης περιπτέρου κατόπιν αίτησης του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει
αυτόν.
Για τον καθορισμό των θέσεων προς μετατόπιση περιπτέρου λαμβάνονται υπόψη οι
συνθήκες ασφαλείας, κυκλοφορίας, αισθητικής εν γένει του περιβάλλοντος και η αποδοτικότητα
της νέας θέσης.
Στην Υπηρεσία μας υποβλήθηκε η από 23-9-2011 αίτηση του Ζαβιτσάνου Λάμπρου, μισθωτή της
άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου που βρίσκεται πίσω από το Δημοτικό Στάδιο της πόλης και
υπεύθυνη δήλωση που εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη Καρύδη Γρηγόρη και ζητά τη
μετατόπιση του περιπτέρου του από τη θέση που βρίσκεται σήμερα ( πίσω από το Δημοτικό
Στάδιο της πόλης της Λευκάδας) σε νέα θέση στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Σταδίου.
Επίσης στην Υπηρεσία μας υποβλήθηκαν, κατόπιν των υπό στοιχείο (6) σχετικών μας
εγγράφων, τα εξής :
-το αριθμ. 1016/49/53-α/13-10-2011 έγγραφο Τροχαίας Λευκάδας, με το οποίο συμφωνεί για την
μετατόπιση του εν λόγω περιπτέρου στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Σταδίου, με την
επιφύλαξη ότι, επί του πεζοδρομίου της οδού Καποδιστρίου και μπροστά απ’ το περίπτερο θα
αφεθεί χώρος ανάλογος για διέλευση πεζών, παιδικών ποδηλάτων, αναπηρικών αμαξιδίων
κ.λπ.
-το αριθμ. 1391/8-11-2011 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας με το
οποίο συμφωνεί ότι είναι δυνατή η μετατόπιση του περιπτέρου και η τοποθέτησή του πλησίον
της συμβολής των οδών Καποδιστρίου και Σταδίου υπό την προϋπόθεση να τοποθετηθεί στο
πεζοδρόμιο της οδού Καποδιστρίου, αφήνοντας ελεύθερο πεζοδρόμιο 2,00μ. προς την πλευρά
του καταστρώματος της οδού, από δε τη γραμμή κρασπέδου της οδού Σταδίου να απέχει 6,50μ.
αφήνοντας ελεύθερη την παρακείμενη ράμπα αναπήρων.
-το αριθμ. 19/31-10-2011 έγγραφο της Ένωσης Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Λευκάδας με
το οποίο συμφωνεί για τη μετατόπιση του περιπτέρου στην αιτούμενη θέση.
-την αριθμ. 121/2011 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίνει τη μετατόπιση
του εν λόγω περιπτέρου στη νέα θέση, στη γωνία των οδών Καποδιστρίου και Σταδίου.
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Η ακριβής τοποθέτηση του περιπτέρου στη νέα θέση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν οδηγιών που
θα δοθούν στον ιδιοκτήτη από μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω
εισηγούμαι
όπως, το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τη μετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας Καρύδη
Γρηγόρη από τη θέση που βρίσκεται σήμερα ( πίσω από το Δημοτικό Στάδιο της πόλης της
Λευκάδας) στην αιτούμενη νέα θέση στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Σταδίου.
Η δαπάνη μετατόπισης θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου.
Η ακριβής τοποθέτηση του περιπτέρου στη νέα θέση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν οδηγιών που
θα δοθούν στον ιδιοκτήτη από μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω
εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Την μετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας Καρύδη Γρηγόρη από τη θέση που βρίσκεται σήμερα
( πίσω από το Δημοτικό Στάδιο της πόλης της Λευκάδας) στην αιτούμενη νέα θέση στη συμβολή
των οδών Καποδιστρίου και Σταδίου.
Η δαπάνη μετατόπισης θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου.
Η ακριβής τοποθέτηση του περιπτέρου στη νέα θέση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν οδηγιών που
θα δοθούν στον ιδιοκτήτη από μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 473/11.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

