ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 17/2013
τη Λευκάδα σήμερα Δευτέρα 25 Υεβρουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας, ύστερα από την 2η/20-2-01-2013
πρόσκληση του Προέδρου, 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) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΣΕ
Γαζής Αναστάσιος - Πρόεδρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Καρβούνης πυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Νικητάκης Μάρκος
Ρόκκος τυλιανός
ούνδιας Πραξιτέλης

ΑΠΟΝΣΕ
1. τραγαλινός Βασίλειος
2. Αραβανής Γεράσιμος

Σα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρούλη τυλιανή,
Δήμου.

υπάλληλο του

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 17
Θέμα 8ο: “Οριοθέτηση και σήμανση θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου για ΑΜΕΑ του
αιτούμενου Αθήνη Υιλίππου του Γεωργίου και της Γερασιμούλας πλησίον στην οικία
του”
Εισηγητής: κ. Βραχνούλας Δημήτρης
Δ/ντης Δ.Σ.Ε.Ε.Μ
Ο κ. Βραχνούλας εισηγήθηκε το παραπάνω θέμα αναφέροντας τα εξής: Έχοντας
υπόψη:
1. Σον Ν. 490/76 άρθρο 1 (ΥΕΚ 331Α) ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες
εξωτερικού που λόγω φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση.
2. Σον Ν. 1882/90 άρθρο 23 (ΥΕΚ 166Α) ανάπηροι Έλληνες πολίτες
3.Σο αίτημα πολίτη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (επισυνάπτονται στην
παρούσα)
Εισηγούμαι την οριοθέτηση θέσης στάθμευσης με την απαιτούμενη σήμανση,
πλησίον στην οικία του αιτούμενου κ. Αθήνη Υίλιππου του Γεωργίου και της
Γερασιμούλας, στην οδό Ευσταθίου Υίλιππα 4 και για το ΙΗΑ 7870, θέση για την
οποία έχει λάβει γνώση τόσο η Δημοτική Αστυνομία, η οποία και έλαβε το αίτημα,
όσο και η Σεχνική Τπηρεσία κατόπιν επιτόπου επισκέψεως. Σέλος η σήμανση –
τοποθέτηση των αντίστοιχων πινακίδων θα γίνει από συνεργείο της Δ/νσης Σεχνικών
Έργων του Δήμου Λευκάδας

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, μετά από
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σην οριοθέτηση θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου για ΑΜΕΑ με την
απαιτούμενη σήμανση του κ. Αθήνη Υίλιππου του Γεωργίου και της Γερασιμούλας
πλησίον στην οικία του, στην οδό Ευσταθίου Υίλιππα 4 και για το ΙΗΑ 7870.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2013 και θα αποσταλεί στο
Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου Λευκάδας.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ

ΜΕΛΗ

ΟΠΩ ΑΝΑΥΕΡΟΝΣΑΙ
ΑΝΑΣΑΙΟ Ι. ΓΑΖΗ

ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Ακριβές αντίγραφο
Λευκάδα,
Η γραμματέας
Μαρούλη τυλιανή

