ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 1ης/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 1/2015
Στη Λευκάδα σήµερα 27 Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Τρίτη 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. 1369/23-1-2015 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.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Φίλιππας Γεώργιος
Βλάχος Ευστάθιος
Πολίτης Σπυρίδων
Νικητάκης Μάρκος (αναπλ. κ. Πάνου Γαζή).

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σκληρός Φίλιππος
2. Γληγόρης Κων/νος
3. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
4. Θερµός Ευάγγελος
5.
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
Χαλκιοπούλου Αιµιλία, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε αίτηµα του πρατηρίου υγρών καυσίµων ιδιοκτησίας «CORAL» στη
Λυγιά Λευκάδας για απότµηση πεζοδροµίου.
Εισηγητής: Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/µενος Τ.Υ.∆.Λ.

Ο Αντιδήµαρχος Περδικάρης Αθανάσιος, Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. είπε ότι το θέµα είναι εξ’
αναβολής και διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, λόγω απουσίας του εισηγητή, η οποία έχει ως
εξής:
«Σας διαβιβάζουµε τα σχέδια και την αίτηση της CORAL Α.Ε. που έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία
µας, για απότµηση πεζοδροµίου στην εντός οικισµού περιοχή της Λυγιάς Λευκάδας. Η υπάρχουσα
επιχείρηση θα λειτουργήσει ως πρατήριο υγρών καυσίµων επί της Επαρχιακής οδού Λευκάδας –
Νυδριού, υπό νέα διεύθυνση. Η είσοδος και η έξοδος του πρατηρίου υπάρχουν και θα
διαµορφωθούν εκ νέου ως απεικονίζεται στα σχέδια για να ανταποκρίνονται στις νέες µελέτες
κυκλοφοριακής σύνδεσης.
Επίσης σας γνωρίζουµε τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π.∆. 1224/1981 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 29
του Π.∆. 118/2006 και προβλέπει µεταξύ άλλων:
Για τη δηµιουργία της εισόδου και εξόδου των πρατηρίων υποβιβάζεται η στάθµη του
πεζοδροµίου υστέρα από άδεια της αρµόδιας αρχής. Η άδεια απότµησης του πεζοδροµίου και
υποβιβασµού της στάθµης του, χορηγείται από τον οικείο ∆ήµο µετά από σχετική αίτηση. Σε
περιπτώσεις «συναρµοδιότητας» (Εθνική ή Επαρχιακή οδό διερχόµενη από περιοχή εντός σχεδίου
ή οικισµού), η έγκριση δίνεται από την αντίστοιχη αρµόδια αρχή συντήρησης της οδού και την
σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου.
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Η Υπηρεσία µας συναινεί µε την παραπάνω αίτηση για απότµηση του υφιστάµενου
πεζοδροµίου, σύµφωνα µε τα συνυποβαλλόµενα σχέδια, καθώς αυτή είναι απαραίτητη για τη
λειτουργία της επιχείρησης. Η απότµηση δεν θα δηµιουργήσει προβλήµατα στην κυκλοφορία των
οχηµάτων, καθώς το πλάτος της υφιστάµενης οδού είναι ικανοποιητικό και το όριο ταχύτητας στην
εν λόγω περιοχή µικρό (εντός οικισµού).»
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Κάνει δεκτή την αίτηση της CORAL AE, για απότµηση του υφιστάµενου πεζοδροµίου, στην
εντός οικισµού περιοχή της Λυγιάς Λευκάδας, σύµφωνα µε τα συνυποβαλλόµενα σχέδια, καθώς
αυτή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της επιχείρησης ως πρατήριο υγρών καυσίµων επί της
Επαρχιακής οδού Λευκάδας – Νυδριού.
Η απότµηση δεν θα δηµιουργήσει προβλήµατα στην κυκλοφορία των οχηµάτων, καθώς το
πλάτος της υφιστάµενης οδού είναι ικανοποιητικό και το όριο ταχύτητας στην εν λόγω περιοχή
µικρό (εντός οικισµού).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 1/2015.
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