ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 10ης/2016 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 64/2016
Στη Λευκάδα σήµερα στις 7 Νοεµβρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 22654/3-11-16 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.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρβανίτης Σπυρίδων
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Σκληρός Παναγιώτης
4. Πολίτης Σπυρίδων
5.
6.
7.
8.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, στη θέση του τακτικού µέλους της Ε.Π.Ζ. κ. Γαζή Πάνου, ο οποίος
ανεξαρτητοποιήθηκε στις 25/1/2016 από την παράταξη της πλειοψηφίας,
καλείται το
αναπληρωµατικό µέλος (από την πλειοψηφία) κα Λώλη Γεωργία, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
Η κα Λώλη Γεωργία, παραιτήθηκε στις 12/9/2016 από δηµοτική σύµβουλος της παράταξης
της πλειοψηφίας, και στη θέση της καλείται το αναπληρωµατικό µέλος (από την πλειοψηφία) κ.
Αρβανίτης Σπυρίδων, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
Επίσης στη θέση του κ. Κων/νου Γληγόρη τακτικού µέλους της Ε.Π.Ζ. ( από την µειοψηφία)
καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ε.Π.Ζ. κ. Σκληρός Παναγιώτης, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της
παραγράφου 7 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
Ο κ. Σπυρίδων Αρβανίτης, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Τα θέµατα 7, 8 και 9 της Η.∆. ,προτάχθηκαν και συζητήθηκαν αµέσως µετά το 1ο θέµα της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος

ΘΕΜΑ 1ο της Η.∆: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χορήγηση άδειας για θέση στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α.
Εισηγητής: Θωµάς Γεωργάκης, Πρ/µενος Τµ. Η/Μ & Συγκοινωνιακών Έργων
Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Αθανάσιος Περδικάρης, ο οποίος διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σχετικό: αριθµ. Πρωτ. 1734 / 01-02-2016 αίτηση
Σχετικά µε την παραπάνω αίτηση της κας ∆ηµητρούλας Σκληρού του Γερασίµου για την
παραχώρηση θέσεως στάθµευσης ΑΜΕΑ για την εξυπηρέτηση του παιδιού της κ. ∆ιονύσιου
Σκληρού,στην κοντινότερη περιοχή από την οικία της που βρίσκεται επι της οδού Κύπρου 5Α στην
πόλη της Λευκάδας και έπειτα από αυτοψία της υπηρεσίας µας, σας γνωρίζουµε ότι:
Επί της οδού Ιωάννου Μαρίνου στο ύψος της πλατείας «Μαρκά» και όµορα µε την πλατεία
απέναντι από την εκκλησία Παναγία των Ξένων και πριν την είσοδο του περιβάλλοντος χώρου
(κήπου) της ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης µπορεί να οριοθετηθεί θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ διαστάσεων
2,00 µέτρα πλάτος και 5,00 µέτρα µήκος συνολικού εµβαδού δέκα (10) τετραγωνικών µέτρων. Το
πλάτος της παραπάνω οδού στο στενότερό της σηµείο όπου οριοθετείται η θέση στάθµευσης
ΑΜΕΑ (µεταξύ µαντρότοιχου της εκκλησίας και κρασπεδόρειθρου πλατείας) είναι 7,65 µέτρα. Η
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οδός Ιωάννου Μαρίνου είναι µονής κυκλοφοριακής κατεύθυνσης. Τέµνει στο ύψος της πλατείας
του «Μαρκά» την οδό Αναστασίου Σκιαδαρέση που είναι και αυτή επίσης µονής κυκλοφοριακής
κατεύθυνσης µε πλάτος στο σηµείο τοµής 14,90 µέτρα. Η προέκταση της οδού Ι. Μαρίνου πέρα
από την πλατεία και προς την Βιβλιοθήκη οδηγεί στο εσωτερικό του Ιστορικού Κέντρου της πόλης
της Λευκάδας.
Η παρούσα θέση ΑΜΕΑ όπως φαίνεται και στο συνηµµένο Τοπογραφικό σχέδιο
(οριζοντιογραφία κλίµακας 1:500, µε στοιχεία Α,Β,Γ & ∆) δεν δηµιουργεί κώλυµα στην κυκλοφορία
οχηµάτων και πεζών , η συγκεκριµένη οδός (Ιωάννου Μαρίνου) είναι χαµηλού κυκλοφοριακού
φόρτου, δεν διέρχονται από αυτήν οχήµατα µαζικής µεταφοράς (ΚΤΕΛ), το πλάτος της επιτρέπει
την οριοθέτηση της θέσεως στάθµευσης ΑΜΕΑ και η παρούσα θέση είναι στο κοντινότερο σηµείο
από την οικία του συνδηµότη µας που την αιτήθηκε για την εξυπηρέτηση του.
Η άποψη του τµήµατος Τροχαίας Λευκάδας για την συγκεκριµένη θέση σύµφωνα µε το
αριθµ. Πρωτ.:1016/49/163-α΄ έγγραφό τους το οποίο και επισυνάπτουµε είναι θετική, όπως και η
απόφαση αριθµ. 77/2015 της αριθµ. 15/2015 συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας
την οποία και επισυνάπτουµε είναι θετική.
Ακόµη µας διαβιβαστήκαν από την αιτούσα κατόπιν του αριθµ. Πρωτ. 1734/14-09-2016
εγγράφου της υπηρεσίας µας όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά όπως :
1. ∆ελτίο Στάθµευσης Α.Μ.Α
2. Πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ)
3. Υπεύθυνη δήλωση µονίµου κατοικίας
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόµενος δεν διαθέτει θέση
στάθµευσης σε πρασιά , πυλωτή ή κλειστό χώρο στάθµευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας
του.
5. Υπεύθυνη δήλωση στενού συγγενή α’ βαθµού στην οποία θα δηλώνονται ότι:
α) αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώσει το ∆ήµο σε περίπτωση που δεν υπάρχει
πλέον ανάγκη για την χρήση της θέσης στάθµευσης,
β) αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώσει το ∆ήµο για οποιαδήποτε µεταβολή έχει
να κάνει µε την χορήγηση της θέσης
γ) αποδοχής της αφαίρεσης της σήµανσης από το ∆ήµο σε περίπτωση απώλειας της
θέσεως.
6. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου( κάτοχος ο ίδιος ή συγγενής πρώτου
βαθµού και σύζυγοι που διαµένουν στην ίδια κατοικία)
7. Φωτοαντίγραφο διπλώµατος οδήγησης.
Έπειτα από τα παραπάνω η υπηρεσία µας εισηγείται την παραχώρηση µίας θέσεως
στάθµευσης ΑΜΕΑ για το όχηµα του κ. ∆ιονύσιου Σκληρού µε στοιχεία ΕΥΒ 2708 επι της οδού
Ιωάννου Μαρίνου στο ύψος της πλατείας «Μαρκά» και όµορα µε την πλατεία, απέναντι από την
εκκλησία Παναγία των Ξένων και πριν την είσοδο του περιβάλλοντος χώρου (κήπου) της ∆ηµόσιας
Βιβλιοθήκης µε διαστάσεις 2,00 µέτρα πλάτος και 5,00 µέτρα µήκος, συνολικού εµβαδού δέκα
(10) τετραγωνικών µέτρων, όπως φαίνεται και στο
συνηµµένο Τοπογραφικό σχέδιο
(οριζοντιογραφία κλίµακας 1:500, µε στοιχεία Α,Β,Γ & ∆).»
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 προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
Την παραχώρηση µίας θέσεως στάθµευσης ΑΜΕΑ για το όχηµα του κ. ∆ιονύσιου Σκληρού
µε στοιχεία ΕΥΒ 2708 επι της οδού Ιωάννου Μαρίνου στο ύψος της πλατείας «Μαρκά» και όµορα
µε την πλατεία, απέναντι από την εκκλησία Παναγία των Ξένων και πριν την είσοδο του
περιβάλλοντος χώρου (κήπου) της ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης µε διαστάσεις 2,00 µέτρα πλάτος και
5,00 µέτρα µήκος, συνολικού εµβαδού δέκα (10) τετραγωνικών µέτρων, όπως φαίνεται και στο
συνηµµένο Τοπογραφικό σχέδιο (οριζοντιογραφία κλίµακας 1:500, µε στοιχεία Α,Β,Γ & ∆).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 64/2016.
ΤΑ ΜΕΛΗ
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