ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 134/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 6536/8-4-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γιαννιώτης Οδυσσέας
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκληρός Παναγιώτης
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Βλάχος Κων/νος
13
14
Θερµός Ευάγγελος
14
15
Παπαδόπουλος Ανδρέας
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Μήτσουρας Πέτρος
19
20
Αραβανής Βασίλειος
20
21
Ζουριδάκης Ευτύχιος
21
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωµάς
23
24
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24
25
Γληγόρης Κων/νος
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
ο
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆. τα θέµατα: 5 , 6 και 12 της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, Καρφάκη Μαριάννα, και Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος
ου
της Η.∆. Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος. Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα επέστρεψε πριν
ου
την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆. Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 11 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 8ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση ή µη, εισόδου - εξόδου οχηµάτων ή απότµησης πεζοδροµίου, στην Τ.Κ. Καρυάς ∆ήµου
Λευκάδας. (σχετ. η υπ΄αριθ. 2/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την αρ. 2/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
που αφορά στην έγκριση ή µη, εισόδου - εξόδου οχηµάτων ή απότµησης πεζοδροµίου, στην Τ.Κ. Καρυάς ∆ήµου
Λευκάδας, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 1ης/2019 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 2/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27 Μαρτίου 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου
Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 5492/22-32019 πρόσκληση του Προέδρου της, 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) τακτικών µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Φίλιππας Γεώργιος (Πρόεδρος)
Βλάχος Ευστάθιος
Περδικάρης Αθανάσιος
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Πολίτης Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αρβανίτης Σπυρίδων
2.
Βικέντιος Νικόλαος
3.
Σκληρός Φίλιππος
4.
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
5.
6.
7.
8.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
ου
Ο κ. Αρβανίτης Σπυρίδων, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του

∆ήµου.

ο

ΘΕΜΑ 1 της ηµερήσιας διάταξης: Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε είσοδο έξοδο οχηµάτων, ή απότµηση πεζοδροµίου, στην
Τ.Κ. Καρυάς.
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Θωµάς Γεωργάκης, Πρ/µενος Τµήµατος Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος ο θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει
ως εξής:
«Με την υπ’ αρίθµ. πρωτ. µας 449/09-01-2019 αίτηση ο κ. Αντώνιος Σταύρακας του Ιωάννη, που υπέβαλλε διά του κ.
Θωµά Νίνου Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε., αιτείται την έγκριση ή µη εισόδου – εξόδου οχηµάτων - απότµησης πεζοδροµίου, σε
ιδιοκτησία του, σε ∆ηµοτική οδό στην Τοπική Κοινότητα Καρυάς εντός σχεδίου στη θέση "Φεγγαράκι".
Άποψη της Υπηρεσίας µας σχετικά µε την παραπάνω αίτηση είναι ότι στο οικόπεδο όπως φαίνεται στο από Ιούνιο του
έτους 2018 Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. κ. Θωµά Νίνου δεν δύναται να εγκριθεί άδεια εισόδου -εξόδου
οχηµάτων διότι λόγω της θέσης της οικοδοµής µέσα στο οικόπεδο δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για να εισέλθει-εξέλθει
οποιοδήποτε όχηµα εντός του οικοπέδου. Ακόµη και για την περίπτωση της απότµησης πεζοδροµίου στην παρούσα κατάσταση
δεν υπάρχει διαµορφωµένο πεζοδρόµιο και ο ελεύθερος χώρος (αυλή) έµπροσθεν της οικοδοµής προς τον δρόµο (σηµεία
1,6,7,8,9 & 1 του Τοπογραφικού ∆ιαγράµµατος) είναι στο ίδιο υψόµετρο (452,55µ.) µε το κατάστρωµα της ∆ηµοτικής οδού, οπότε
δεν τίθεται θέµα έγκρισης απότµησης.
Σηµειώνεται ότι η Υπηρεσία µας δεν προέβη σε έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων του Τοπογραφικού ∆ιαγράµµατος που
αφορούν γειτονικές ιδιοκτησίες.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής –
Αρµοδιότητες»

Εισηγούµεθα
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Την µη έγκριση ε ι σ ό δ ο υ - ε ξ ό δ ο υ , οχηµάτων λόγω της θέσης της οικοδοµής µέσα στο οικόπεδο που δεν υπάρχει
ελεύθερος χώρος για να εισέλθει-εξέλθει οποιοδήποτε όχηµα εντός του οικοπέδου καθώς και την µη έγκριση απότµησης
πεζοδροµίου διότι δεν υπάρχει διαµορφωµένο πεζοδρόµιο στην ιδιοκτησία του κ. Αντωνίου Σταύρακα στην Τ.Κ. Καρυάς στη
θέση "Φεγγαράκι" .
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.»
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών της Ε.Π.Ζ. και ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. µετά και την συναίνεση
όλων των παρόντων µελών, συµπλήρωσε την παρακάτω πρόταση:
« Να γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας, µε τη συµπλήρωση «Επειδή η επιχείρηση είναι σε λειτουργία πολλά χρόνια και
λειτουργεί χωρίς να δηµιουργεί κυκλοφοριακά προβλήµατα, επιτρέπεται η ολιγόλεπτη στάση, για τις ανάγκες της επιχείρησης.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10,
- Την παραπάνω εισήγηση,
- Την συµπληρωµατική πρόταση, όπως διαµορφώθηκε από τα µέλη της Ε.Π.Ζ. κατά την
συζήτηση
του θέµατος, οµόφωνα εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Κάνει δεκτή την εισήγηση της υπηρεσίας, για µη έγκριση ε ι σ ό δ ο υ – ε ξ ό δ ο υ οχηµάτων και µη έγκριση
απότµησης πεζοδροµίου διότι δεν υπάρχει διαµορφωµένο πεζοδρόµιο στην ιδιοκτησία του κ. Αντωνίου Σταύρακα στην Τ.Κ.
Καρυάς στη θέση "Φεγγαράκι" .
Επειδή η επιχείρηση είναι σε λειτουργία πολλά χρόνια και λειτουργεί χωρίς να δηµιουργεί κυκλοφοριακά προβλήµατα,
επιτρέπεται η ολιγόλεπτη στάση, για τις ανάγκες της επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 2/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:
Εγκρίνει την αρ. 2/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ. και συγκεκριµένα:
Κάνει δεκτή την εισήγηση της υπηρεσίας, για µη έγκριση ε ι σ ό δ ο υ – ε ξ ό δ ο υ οχηµάτων και µη
έγκριση απότµησης πεζοδροµίου διότι δεν υπάρχει διαµορφωµένο πεζοδρόµιο στην ιδιοκτησία του κ. Αντωνίου
Σταύρακα στην Τ.Κ. Καρυάς στη θέση "Φεγγαράκι" .
Επειδή η επιχείρηση είναι σε λειτουργία πολλά χρόνια και λειτουργεί χωρίς να δηµιουργεί κυκλοφοριακά
προβλήµατα, επιτρέπεται η ολιγόλεπτη στάση, για τις ανάγκες της επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 134/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

3

