ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αρ. 3ης/2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 8/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας,
ύστερα από την αριθμ. 4959/15-3-2018 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.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φίλιππας Γεώργιος (Πρόεδρος)
1. Αρβανίτης Σπυρίδων
2. Γαρύφαλλος Δημήτριος
2. Πολίτης Σπυρίδων
3. Βικέντιος Νικόλαος
3. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Σκληρός Φίλιππος
5. Βλάχος Ευστάθιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του Δήμου
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση ΕΠΖ για έγκριση κοπής δέντρου (λεύκας) το οποίο βρίσκεται εντός δημοτικής οδού του
σχεδίου πόλης Βασιλικής Πόντη στη θέση Κολυβάτα Βασιλικής της Δ.Ε. Απολλωνίων (σχετ. η υπ΄αριθ.
ΕΣ190/20-02-2018 άδεια μικρής κλίμακας από την ΥΔΟΜ Δήμου Λευκάδας).
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

Το θέμα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Φίλιππας Γεώργιος, ο οποίος διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψη τις δ/ξεις :
- Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
- Του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα, όπως ισχύει με το Ν 3463/2006
- Του 4067/2012 ΝΟΚ
Ο Δήμος Λευκάδας προκειμένου να διαπλατύνει τον προβλεπόμενο από το εγκεκριμένο σχέδιο
πόλης Βασιλικής - Πόντης θα πρέπει να κόψει τον υπάρχον δέντρο (Λεύκα).
Προκειμένου να εκτελέσει την εργασία αυτή έχει εκδώσει την υπ' αριθ. 190/12-2-2018 άδεια μικρής
κλίμακας από την ΥΔΟΜ Δήμου Λευκάδας και απαιτείται πέραν αυτής και απόφαση από την επιτροπή
ποιότητας ζωής.
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι την έγκριση κοπής του δέντρου προκειμένου ο Δήμος να
προχωρήσει στην διαπλάτυνση του δρόμου παρέχοντας την απαιτούμενη ασφάλεια στην κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων.
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 Δημοτικό Συμβούλιο
Την κοπή του δένδρου (λεύκα) το οποίο βρίσκεται έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου Γερασίμου, εντός του
δημοτικού δρόμου του σχεδίου πόλης Βασιλική-Πόντη στη θέση Κολυβάτα Δ.Ε. Απολλωνίων, προκειμένου ο
Δήμος να προχωρήσει στην διαπλάτυνση του δρόμου παρέχοντας την απαιτούμενη ασφάλεια στην κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 8/2018.
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