Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:1/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:9/2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 31 του μήνα
Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.2271/27-1-2012
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 εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έπτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των
θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλης
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4) Μεσσήνης Ιωάννης
5) Σούνδιας Πραξιτέλης
6)Μελάς Βασίλης
7)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σίδερης Αντώνης
2. Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου
Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 7o Η.Δ. : Απόφαση Επιτροπής σχετικά με ένσταση της Πρεβεζάνου
Βασιλικής σε απόφαση για δημιουργία προσπέλασης σε ιδιοκτησία.
Εισηγ: κα. Σκιαδά-Πετούση Ζωή
Πρόεδρος Επιτροπής
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
Η κα.Πρεβεζάνου Βασιλική με την αρ.32121/27-10-11 αίτησή της προς το Δήμο
Λευκάδας, καταθέτει ένσταση σε απόφαση για δημιουργία προσπέλασης στην
ιδιοκτησία της, επί της οδού Φιλοσόφων στη περιοχή Περιβόλια Λευκάδας και αιτείται
την αποδοχή των λύσεων που με τις από 15-2-11 και 10-8-11 αιτήσεις της προς τη
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, έχει προτείνει.
Η Τ.Υ. του Δήμου μας κοινοποίησε το με αρ.32121/26-1-12 με το οποίο απάντησε
στο αίτημα της κας.Πρεβεζάνου και αναφέρει τα εξής:
« Σε απάντηση της από 18-10-11 σχετικής αίτησής σας, σας γνωρίζουμε ότι με την
αρ.24658/6-10-11 έγκριση συναρμογής εισόδου-εξόδου πεζοδρομίου που σας
χορήγησε η υπηρεσία μας , προσδιορίζονται επακριβώς οι διαστάσεις-η χάραξη και
οι προδιαγραφές της απότμησης του διαμορφωμένου πεζοδρομίου μπροστά στην
ιδιοκτησία σας επί της οδού Φιλοσόφων περιοχή Περιβόλια του Δήμου μας.
Τέλος σε ότι αφορά τις ενστάσεις σας επί της ως άνω εγκρίσεως σας επισημαίνουμε
ότι η υπηρεσία μας δεν τις συμμερίζεται, επειδή μόνο η προβλεπόμενη ρύθμιση
εισόδου-εξόδου σε διαφορετικές θέσεις της ιδιοκτησίας σας, που καθορίζεται στην ως

άνω σχετική έγκριση της υπηρεσίας μας θα λειτουργήσει ασφαλώς για τους
κινούμενους πεζούς κατά μήκος του πεζοδρομίου της οδού Φιλοσόφων».
Συμπληρωματικά σας αναφέρω ότι η Τ.Υ. του Δήμου μας με το αρ.24658/11
έγγραφό της εγκρίνει την συναρμογή –απότμιση του πεζοδρομίου για την είσοδο –
έξοδο επί της οδού Φιλοσόφων και για τις δύο θέσεις σε πλάτος 3,50 μ. αντίστοιχα.
Η κα. Πρεβεζάνου με την παραπάνω ένσταση θεωρεί ανεπαρκές το πλάτος των 3.50
και αιτείται το πλάτος της προσβάσεως να είναι 7μ.
Κατόπιν των παραπάνω προτείνω αναβολή της συζήτησης του θέματος και να
ζητηθεί από την Τ.Υ. ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης καθώς και σκαρίφημα της
ιδιοκτησίας και του πεζοδρομίου ώστε να μπορέσει να γνωμοδοτήσει σχετικά.
Υστερα από ανταλλαγή απόψεων η Επιτροπή
Ομόφωνα

αποφασίζει

Την αναβολή της συζήτησης του θέματος, για επόμενη συνεδρίαση της
Επιτροπής, προκειμένου να ζητηθεί από την Τ.Υ. ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης
καθώς και σκαρίφημα της ιδιοκτησίας και του πεζοδρομίου ώστε να μπορέσει να
γνωμοδοτήσει σχετικά.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

