Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:3/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:27/2012
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 30 του
µήνα Mαρτίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά την αριθ.πρωτ.7685/2603-2012 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4) Σούνδιας Πραξιτέλης
5)Στραγαλινός Βασίλειος
6) Γαβρίλης ∆ηµήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος
2)Μεσσήνης Ιωάννης
3) Μελάς Βασίλειος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλο του
∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο Η.∆.:

Απόφαση Επιτροπής σχετικά µε ένσταση της κας Πρεβεζάνου

Βασιλικής για δηµιουργία προσπέλασης σε ιδιοκτησία, κατόπιν της 20/2012
απόφασης της Επιτροπής.
Εισηγητής: κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή
Πρόεδρος Επιτροπής
H Πρόεδρος εισηγούµενη το θέµα ανέφερε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ότι
επαναφέρει προς συζήτηση την ένσταση της κας Πρεβεζάνου Βασιλικής σε
απόφαση για δηµιουργία προσπέλασης σε ιδιοκτησία της, επί της οδού Φιλοσόφων
στην περιοχή Περιβόλια Λευκάδας.
Το θέµα αυτό, µε την αριθµ.9/2012 απόφαση της Επιτροπής, είχε αναβληθεί
προκειµένου να ζητηθεί ο σχετικός φάκελος από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου καθώς και σκαρίφηµα της ιδιοκτησίας και του πεζοδροµίου ώστε να
µπορέσει να γνωµοδοτήσει σχετικά.
Εκ νέου αναβλήθηκε µε την αριθµ.20/2012 απόφαση της Επιτροπής,
προκειµένου τα µέλη – ελλείψει στοιχείων- να δουν το κτήριο, για να έχουν
καλύτερη αντίληψη του θέµατος.
Η Πρόεδρος καθώς και τα µέλη αναφέρουν ότι στο διάστηµα που µεσολάβησε
είχαν τη δυνατότητα να δουν το χώρο για τον οποίο έγινε η σχετική αίτηση
σηµειώνοντας ότι τα γύρω κτήρια είχαν τύχει υποβιβασµού του πεζοδροµίου.
Κατόπιν αυτού η Πρόεδρος προτείνει να γίνει δεκτή η αίτηση της κας
Πρεβεζάνου και να υποβιβαστεί το πεζοδρόµιο σε όλο το µήκος του κτηρίου, για
να µη δηµιουργούνται καµπυλότητες που τυχόν δυσχεραίνουν την προσπέλαση
του πεζοδροµίου από τους πεζούς. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου θα
καθορίσουν το ύψος του πεζοδροµίου ώστε η προσαρµογή να συµβαδίζει µε το
ύψος τµηµάτων του πεζοδροµίου των άλλων κτηρίων της περιοχής.

Ακολούθως κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη
της την παραπάνω εισήγηση, µετά από διαλογική συζήτηση
οµόφωνα αποφασίζει
να γίνει δεκτή η αίτηση της κας Πρεβεζάνου και να υποβιβαστεί το πεζοδρόµιο σε
όλο το µήκος του κτηρίου, για να µη δηµιουργούνται καµπυλότητες που τυχόν
δυσχεραίνουν την προσπέλαση του πεζοδροµίου από τους πεζούς. Οι Τεχνικές
Υπηρεσίες του ∆ήµου θα καθορίσουν το ύψος του πεζοδροµίου ώστε η
προσαρµογή να συµβαδίζει µε το ύψος τµηµάτων του πεζοδροµίου των άλλων
κτηρίων της περιοχής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

