Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:7/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης: 95/2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 30 του
μήνα Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 , ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.20493/26-07-2012
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 εννέα (9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα:Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4) Σούνδιας Πραξιτέλης
5) Στραγαλινός Βασίλειος
6) Μελάς Βασίλειος
7)Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Σίδερης Αντώνιος
2)Μεσσήνης Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Αργυρού Ειρήνη, Υπάλληλο του
Λευκάδας.

Δήμου

ΘΕΜΑ 20ο Η.Δ.:
Απόφαση της Επιτροπής σχετικά
με χορήγηση άδειας
απότμησης πεζοδρομίου έναντι της οδού Φιλοσόφων πλησίον της οδού
Πεφανερωμένης, κατόπιν της αιτήσεως του Σταματέλου Θεοδόσιου.

Εισηγητ: κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωή
Πρόεδρος Επιτροπής

Η Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
«Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. εσωτ. 806/10-07-2012 υπηρεσιακό σημείωμα της
Τ.Υ.Δ.Λ αναφέρονται τα εξής :
Σχετικά με την αίτηση του κ. Σταματέλου Θεοδόσιου του θεοδώρου και
έπειτα από αυτοψία της υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι :
Έναντι της οδού Φιλοσόφων, πλησίον της οδού Πεφανερωμένης όπως
φαίνεται και στο από Απρίλιο του 2009 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολ. Μηχ/κού
Τ.Ε. Γερασίμου Βουκελάτου, το πεζοδρόμιο είναι υλοποιημένο με κοκκώδες υλικό
και οροθετημένο με πρόχυτο κρασπεδόρειθρο από σκυρόδεμα. Πίσω από το
πεζοδρόμιο υπάρχει δρόμος (δουλεία διόδου) πλάτους τριών μέτρων που οδηγεί σε
ιδιόκτητη οικία. Η διέλευση αυτοκινήτων απαιτεί απότμηση του υφιστάμενου
πεζοδρομίου σε πλάτος τριών μέτρων.
Η υπηρεσία μας εγκρίνει την αίτηση του παραπάνω δημότη για την
απότμηση του υφιστάμενου πεζοδρομίου σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που
μας υπέβαλε σχετικά με τις ομαλές κλίσεις που θα ξεπερνούν το 5%, όπως και το
ύψος εισόδου στο κρασπεδόρειθρο τα τρία εκατοστά. Επιπλέον η κατασκευή του

καταστρώματος θα υλοποιηθεί με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 με την χρήση
δομικού πλέγματος τύπου Τ131. Ακόμη για να δοθεί η άδεια έναρξης των
εργασιών θα πρέπει να προσκομίσει, ο παραπάνω δημότης, εγγυητική επιστολή
ύψους 200,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς τον Δήμο
Λευκάδας, ως εγγύηση για την έντεχνη υλοποίηση της απότμησης σύμφωνα με
την τεχνική περιγραφή και τις τυχόν υποδείξεις της υπηρεσίας μας».
Η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά με τη
χορήγηση της άδειας απότμησης του πεζοδρομίου έναντι της οδού Φιλοσόφων
πλησίον της οδού Πεφανερωμένης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση ,
μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει
Γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση αδείας απότμησης πεζοδρομίου έναντι της
οδού Φιλοσόφων, πλησίον της οδού Πεφανερωμένης, κατόπιν αιτήσεως του
Σταματέλου Θεοδοσίου του Θεοδώρου με την προϋπόθεση της αυστηρής επίβλεψης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας.
Η δαπάνη για την κατασκευή θα βαρύνει τον κ. Σταματέλο Θεοδόσιο του Θεοδώρου.
Η απόφαση διαβιβάζεται στη Τ.Υ.Δ.Λ.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

