Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:1/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:8/2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 31 του μήνα
Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.2271/27-1-2012
έγγραφη πρόσκληση της 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έπτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των
θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλης
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4) Μεσσήνης Ιωάννης
5) Σούνδιας Πραξιτέλης
6)Μελάς Βασίλης
7)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σίδερης Αντώνης
2. Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου
Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6o Η.Δ. : Απόφαση Επιτροπής σχετικά με αλλαγή θέσεων στάθμευσης για
άτομα με αναπηρία.
Εισηγ: κα. Σκιαδά-Πετούση Ζωή
Πρόεδρος Επιτροπής
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
« Η Δημοτική Αστυνομία με το αρ.41/11 υπηρεσιακό της σημείωμα προτείνει τα εξής:
Την αλλαγή των θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες :
1. Στην κεντρική παραλία Λευκάδας.
Προτείνουμε την μεταφορά των θέσεων, την οριοθέτηση, διαγράμμιση και
σήμανση (οριζόντια και κάθετη) τουλάχιστον 4 θέσεων στο δεξί τμήμα της οδού
Παναγούλη, όπως φαίνεται και από τις συνημμένες φωτογραφίες για την
εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ), γιατί με την αλλαγή και μεταφορά
του περιπτέρου στη νέα του θέση δημιουργείται πρόβλημα με την στάθμευση των
οχημάτων τους.
2. Στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λευκάδας.
Προτείνουμε την αλλαγή των θέσεων ΑΜΕΑ από εκεί που είναι τώρα, στη
κύρια είσοδο, όπου υπάρχει πινακίδα σήμανσης Ρ40 εκτός οχημάτων του
Νοσοκομείου, αμέσως μετά τις θέσεις που σταθμεύουν τα ασθενοφόρα».
Κατόπιν των παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Eπιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη παραπάνω εισήγηση και κατόπιν διαλογικής
συζήτησης κατά την οποία ο κος. Στραγαλινός ανέφερε ότι δεν συμφωνεί με την 2 η
πρόταση της Δημοτικής Αστυνομίας, σχετικά με την αλλαγή θέσεων ΑΜΕΑ έξω από
την είσοδο του Νοσοκομείου Λευκάδας και αντιπροτείνει, οι θέσεις να παραμείνουν
ως έχουν και να επιτραπεί ολιγόλεπτη στάθμευση στα Ι.Χ. που μεταφέρουν ασθενείς
για έκτακτους λόγους.
Για τη συγκεκριμένη πρόταση του κου.Στραγαλινού , σχετικά με την ολιγόλεπτη
στάθμευση, η Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν συμφωνεί.
Υστερα από ανταλλαγή απόψεων η Επιτροπή
Ομόφωνα

αποφασίζει

1.Γνωμοδοτεί θετικά για την μεταφορά των θέσεων ΑΜΕΑ στην κεντρική παραλία
Λευκάδας, την οριοθέτηση, διαγράμμιση και σήμανση (οριζόντια και κάθετη)
τουλάχιστον 4 θέσεων στο δεξί τμήμα της οδού Παναγούλη, για την εξυπηρέτηση
των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ), γιατί με την αλλαγή και μεταφορά του
περιπτέρου στη νέα του θέση δημιουργείται πρόβλημα με την στάθμευση των
οχημάτων τους.
2. Στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λευκάδας, να παραμείνουν οι θέσεις
στάθμευσης ως έχουν και να διερευνηθεί η δυνατότητα ολιγόλεπτης στάθμευσης στα
Ι.Χ. που μεταφέρουν ασθενείς για έκτακτους λόγους.
Η παρούσα κανονιστική απόφαση θα δημοσιευτεί με κάθε πρόσφορο μέσο μέχρι
και την 2-3-12, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. και θα διαβιβαστεί στο
Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 79 του ιδίου Νόμου.
Οι τυχόν αντιρρήσεις ή προτάσεις θα υποβάλλονται εγγράφως έως την 2-3-2012.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

