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. 17570/31-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, µετά την µαταίωση λόγω έλλειψης
ης
η
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.∆.
ου
Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 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.»
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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 γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
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.
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