ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 264
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00
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. 14885/6-7-2017 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. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Τριλίβας Χρήστος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Σκληρός Παναγιώτης
5. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
6.
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8.
8. Βλάχος Κων/νος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
10. Κατηφόρης Χρήστος
10. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Φίλιππας Γεώργιος
11.
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, Βικέντιος Νικόλαος
13. Γαζής Πάνος, Γρηγόρη Ασπασία, Αραβανής
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
14. Βασίλειος, Σκληρός Φίλιππος, Γληγόρης
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. Κων/νος, Φρεµεντίτης Χριστόφορς και Αρβανίτης
16. Καρφάκη Μαριάννα
16. Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
17. 3ου θέµατος της Η.∆.
17. Βικέντιος Νικόλαος
18. Αραβανής Βασίλειος
18.
19. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
19.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
20. Σκληρός Φίλιππος
20. την συζήτηση του 5ου θέµατος της Η.∆.
21. Καββαδάς Θωµάς
21.
22. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22.
Η ∆.Σ. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα, αποχώρησε
23. Γληγόρης Κων/νος
23. πριν την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
24. Αρβανίτης Σπυρίδων
24.
25. Γαζής Πάνος
25.
Ο ∆.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων επέστρεψε πριν
26. την συζήτηση του 22ου θέµατος της Η.∆.
26. Κατωπόδη Ευανθία
27. Γρηγόρη Ασπασία
27.
28. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
28.
29. Ζουριδάκης Ευτύχιος
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι εννέα (29) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 10ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 17/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση άδειας απότµησης πεζοδροµίου επί της οδού Τζεβελέκη για εξυπηρέτησηπρόσβαση ατόµων ΑΜΕΑ στο ύψος του χώρου στάθµευσης (πιάτσας) ΤΑΞΙ στην πόλη της Λευκάδας
(σχετ η αριθ. 25/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. διάβασε στο ∆ηµ. Συµβούλιο την
αρ. 25/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ. η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 5ης/2017 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 25/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 30 Ιουνίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του
∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από
την αριθµ. 13920/26-5-17 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)
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Περδικάρης Αθανάσιος
Πολίτης Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρβανίτης Σπυρίδων
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
4. Βλάχος Ευστάθιος
5.
6.
7.
8.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
ου

Ο κ. Βλάχος Ευστάθιος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου.
ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆. Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση άδειας απότµησης πεζοδροµίου επι της οδού Τζεβελέκη για εξυπηρέτηση - π
ατόµων ΑΜΕΑ στο ύψος του χώρου στάθµευσης (πιάτσας) ΤΑΞΙ στην πόλη της Λευκάδας.
Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ε.Π.Ζ. οµόφωνα αποφ

συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος, σχετικά µε χορήγηση άδειας απότµησης πεζοδροµίου επί της οδού Τζεβ
εξυπηρέτηση - πρόσβαση ατόµων ΑΜΕΑ στο ύψος του χώρου στάθµευσης (πιάτσας) ΤΑΞΙ στην πόλη της Λευκάδας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Γεώργιος Φίλιππας, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία
έχει ως εξής:

«Σχετ.: α)12867/14-06-2017 αίτηση του κ. Χρήστου Αργυρού.
Έχοντας υπ’ όψιν το ανωτέρω α σχετικό η Υπηρεσία µας δεν επιτρέπει την τοποθέτηση µεταλλικής
ράµπας επί της οδού Τζεβελέκη στον αιτούντα διότι µειώνει το πλάτος της οδού και είναι επικίνδυνο για την
ασφαλή κυκλοφορία οχηµάτων δικύκλων και πεζών.
Η υπηρεσία µας εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την Χορήγηση Αδείας απότµησης πεζοδροµίου
επι της Οδού Τζεβελέκη για εξυπηρέτηση - πρόσβαση ατόµων ΑΜΕΑ στο ύψος του χώρου στάθµευσης
(πιάτσας) ΤΑΞΙ στην πόλη της Λευκάδας σε µήκος 1,80 µέτρων στην επαφή του µε την δρόµο µε κλίση 2% κατά
πλάτος για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο πεζοδρόµιο και απότµηση µε κλίση 5% δεξιά και αριστερά (κατά µήκος)
για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά µήκος του πεζοδροµίου στην ζώνη απότµησης.
Η παραπάνω εργασία απότµησης θα υλοποιηθεί µε έξοδα του αιτούντα και µε επίβλεψη της υπηρεσίας
µας.»
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
Την Χορήγηση Αδείας απότµησης πεζοδροµίου επι της Οδού Τζεβελέκη για εξυπηρέτηση - πρόσβαση
ατόµων ΑΜΕΑ, στο ύψος του χώρου στάθµευσης (πιάτσας) ΤΑΞΙ στην πόλη της Λευκάδας, σε µήκος 1,80
µέτρων στην επαφή του µε την δρόµο µε κλίση 2% κατά πλάτος για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο πεζοδρόµιο και
απότµηση µε κλίση 5% δεξιά και αριστερά (κατά µήκος) για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά µήκος του
πεζοδροµίου στην ζώνη απότµησης.
Η παραπάνω εργασία απότµησης θα υλοποιηθεί µε έξοδα του αιτούντα (κ. Χρήστου Αργυρού) και µε
επίβλεψη της υπηρεσίας µας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 25/2017.

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαοκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:
Εγκρίνει την αρ.25/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ. που αφορά στην χορήγηση αδείας απότµησης
πεζοδροµίου επι της Οδού Τζεβελέκη για εξυπηρέτηση - πρόσβαση ατόµων ΑΜΕΑ, στο ύψος του
χώρου στάθµευσης (πιάτσας) ΤΑΞΙ στην πόλη της Λευκάδας, σε µήκος 1,80 µέτρων στην επαφή του
µε την δρόµο µε κλίση 2% κατά πλάτος για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο πεζοδρόµιο και απότµηση µε
κλίση 5% δεξιά και αριστερά (κατά µήκος) για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά µήκος του
πεζοδροµίου στην ζώνη απότµησης.
Η παραπάνω εργασία απότµησης θα υλοποιηθεί µε έξοδα του αιτούντα (κ. Χρήστου Αργυρού)
και µε επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 264/2017.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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