ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 361/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 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. 18801/20-9-18 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
Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Αρβανίτης Σπυρίδων
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Καρφάκη Μαριάννα
7
Βλάχος Κων/νος
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Θερµός Ευάγγελος
10
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
Καββαδάς Θωµάς
12
Γιαννιώτης Οδυσσέας
12
13
Βικέντιος Νικόλαος
13
14
Μήτσουρας Πέτρος
14
15
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
15
16
Σκληρός Φίλιππος
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
17
18
Γληγόρης Κων/νος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν απών.
19
Κακλαµάνη Αναστασία
19
20
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
20
Χρέη ∆ηµάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής
21
Παπαδόπουλος Ανδρέας
21
∆ηµάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος.
22
Κατωπόδη Ευανθία
22
23
23
24
24
25
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
είκοσι δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 6 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 9 και 10.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν την έναρξη
της ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9
θέµατος.
ου
Οι ∆.Σ. Κακλαµάνη Αναστασία και Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Η κα Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος.
Οι ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, Κατωπόδη Ευανθία, Σκληρός Φίλιππος, Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Σκιαδά-Πετούση
ου
Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 23 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 10 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 28ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε παραχώρηση στάθµευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κουτρουµπή πόλεως Λευκάδας (σχετ. η
υπ΄αριθ. 19/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, ενηµέρωσε το ∆ηµ. Συµβούλιο για την αρ.
19/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ. σχετικά µε παραχώρηση στάθµευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κουτρουµπή πόλεως
Λευκάδας, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 5ης/2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 19/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 5 Σεπτεµβρίου 2018, 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. 17570/31ης
η
8-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, µετά την µαταίωση λόγω έλλειψης απαρτίας της 4 Συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. κατά την 27
Αυγούστου 2018, 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 έξι
(6) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φίλιππας Γεώργιος (Πρόεδρος)
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Βλάχος Ευστάθιος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
4. Πολίτης Σπυρίδων
4.
5. Αρβανίτης Σπυρίδων
5.
6. Βικέντιος Νικόλαος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Τα θέµατα 2,3 και 4 της Η.∆. προτάχθηκαν και συζητήθηκαν πριν το 1 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5

ου

θέµατος της Η.∆.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του
∆ήµου
ο

ΘΕΜΑ 4 : Γνωµοδότηση ΕΠΖ για παραχώρηση στάθµευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κουτρουµπή πόλεως Λευκάδας.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Ο κ. Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
α) την ανωτέρω σχετική αίτηση
β) το από 12-01-2018 πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ Νοµαρχιακής Μονάδας Υγείας Πρέβεζας
γ) το ∆ελτίο Στάθµευσης ΑΜΕΑ του αιτούντος για το υπ΄αριθµ. κυκλοφορίας ΚΝΤ 4125 Ι.Χ.
αυτοκίνητο µάρκας OPEL
ιδιοκτησίας του αιτούντος
δ) την υπ. αριθµ. 4803762 άδεια κυκλοφορίας του ανωτέρω οχήµατος
ε) τις άδειες οδήγησης µε αριθ. 430006408 , 2961008 & 430001682, των Λ.Ι. , Λ.Α. & Λ.Μ. αντίστοιχα
στ) τον υπ. αριθµ. 0001314585062018 λογαριασµό κινητής τηλεφωνίας (cosmote)
ζ) τις δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος στις οποίες δηλώνει:
- την µόνιµη κατοικία του
- και ότι δεν διαθέτει θέση στάθµευσης σε πρασιά πυλωτή ή κλειστό χώρο στάθµευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας του
η) την υπεύθυνη δήλωση της συζύγου του Λ.Ι. στην οποία δηλώνει ότι:
- θα ενηµερώσει το ∆ήµο σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για την χρήση της θέσης στάθµευσης
- θα ενηµερώσει το ∆ήµο για οποιαδήποτε µεταβολή έχει να κάνει µε την χορήγηση της θέσης
- αποδέχεται την αφαίρεση της σήµανσης από το ∆ήµο σε περίπτωση απώλειας της θέσεως
θ) το 14868/23-7-2018 έγγραφό µας προς Τµήµα Τροχαίας Λευκάδας & ∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας για την σύµφωνη γνώµη
τους
ι) την υπ΄αριθµ. 15/2018 απόφαση ∆ηµοτικής Ενότητας Λευκάδας µε την οποία δίνεται σύµφωνη γνώµη
η Υπηρεσία µας είναι σύµφωνη για την παραχώρηση ονοµαστικής θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κουτρουµπή πόλεως
Λευκάδας στο ρεύµα από συµβολή µε οδό Ηρώων Πολυτεχνείου προς συµβολή µε οδό Αντ. Τζεβελέκη υπό την προϋπόθεση ότι
θα υπάρξει σύµφωνη γνώµη και του Τµήµατος Τροχαίας της ∆/νσης Αστυνοµίας Λευκάδας,το οποίο µέχρι την σύνταξη της
παρούσας εισηγήσεως δεν έχει ακόµη απαντήσει στο ανωτέρω ( θ ) έγγραφό µας.»
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 γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
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για την παραχώρηση ονοµαστικής θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κουτρουµπή πόλεως Λευκάδας στο ρεύµα από
συµβολή µε οδό Ηρώων Πολυτεχνείου προς συµβολή µε οδό Αντ. Τζεβελέκη υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σύµφωνη
γνώµη και του Τµήµατος Τροχαίας της ∆/νσης Αστυνοµίας Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 19/2018.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, έχοντας υπόψη και το υπ΄αριθ. 1016/49/223-α΄/22-8-18 έγγραφο
Τµήµατος Τροχαίας Λευκάδας, οµόφωνα, µε είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:
Εγκρίνει την αρ. 19/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ. που αφορά στην παραχώρηση ονοµαστικής θέσης στάθµευσης
ΑΜΕΑ επί της οδού Κουτρουµπή πόλεως Λευκάδας στο ρεύµα από συµβολή µε οδό Ηρώων Πολυτεχνείου προς
συµβολή µε οδό Αντ. Τζεβελέκη.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 361/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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