ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 2ης/2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 2/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 7 Φεβρουαρίου 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. 1974/2-2-2018 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 έξι (6) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Φίλιππας Γεώργιος (Πρόεδρος)
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Πολίτης Σπυρίδων
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Φίλιππος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Βλάχος Ευστάθιος
3. Αρβανίτης Σπυρίδων
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5.
6.
7.
8.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.

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

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆.: Απόφαση Ε.Π.Ζ σχετικά µε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για την καλοκαιρινή
περίοδο 2018 λόγω των αυξηµένων ακτοπλοϊκών δροµολογίων των ferry-boat στο λιµάνι της ∆.Κ. Νυδριού.
Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ε.Π.Ζ. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος σχετικά µε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο 2018, λόγω
των αυξηµένων ακτοπλοϊκών δροµολογίων των ferry-boat στο λιµάνι της ∆.Κ. Νυδριού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Φίλιππας Γεώργιος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την αρ.
1/2018 απόφαση της ∆.Κ. Νυδριού, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου
∆ηµοτική Κοινότητα Νυδριού

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2018

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1ης/2018 τακτικής συνεδρίασης
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νυδριού
Θέµα: «Το αρ. 02/01/2018 αίτηµα της ναυτιλιακής εταιρίας Γουέστ Φέρρυ Ν.Ε (Ε/Γ – Ο/Γ Κάπταιν Αριστείδης)
για την εκτέλεση δροµολογίων την καλοκαιρινή περίοδο 2018»
Στο Νυδρί, σήµερα στις 22 Ιανουαρίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00µ.µ, στο Γραφείο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Νυδριού του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Νυδριού του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την αρ.πρ. 1182/19-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαζής Κ. ∆ιονύσιος, Πρόεδρος
1. Θερµός Σπυρίδων
2. Καλαµατιανός Πέτρος
2. Καββαδάς Ιωάννης
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3. Γαζή Ασπασία
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δηµοτική υπάλληλο Μαρούλη Στυλιανή.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: »‘Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος η
ναυτιλιακή εταιρία Γουέστ Φέρρυ Ν.Ε (Ε/Γ – Ο/Γ Κάπταιν Αριστείδης) µε την από 02/01/2018 αίτησή της, ζητεί
την άδεια να επιτρέπεται η άφιξη των οχηµάτων κατά την εκτέλεση των βραδινών δροµολογίων (20:00 και
22:00) την καλοκαιρινή περίοδο 2018 τις ώρες λειτουργίας του πεζόδροµου της παραλιακής και κεντρικής οδού
Νυδριού.
Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να ισχύσει ότι και πέρυσι δηλαδή:
1. Ελεγχόµενη διέλευση ΜΟΝΟ κατά την άφιξη των βραδινών δροµολογίων (20:00 και 22:00).
2. Βοήθεια από το προσωπικό της ναυτιλιακής εταιρίας (όπως αναφέρει και η αρ. 02/01/2018 αίτησή της)
καθώς και από το Λιµενικό Τµήµα Νυδριού για την εύρυθµη λειτουργία του Λιµένα.
3. Να τηρηθεί η εξής διαδροµή των Ι.Χ.: οδός ∆ελπφερντ – έξοδος αριστερά του κεντρικού δρόµου (προς
Μεγάλο Αυλάκι).
4. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα πραγµατοποιηθούν άλλα δροµολόγια κατά την διάρκεια λειτουργίας του
πεζόδροµου.
5. Τα ανωτέρω ισχύουν ΜΟΝΟ για την καλοκαιρινή περίοδο του 2018
Η γνωµοδότηση πήρε αύξοντα αριθµό 1/2018.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση
- Την αρ. 1/2018 απόφαση της ∆.Κ. Νυδριού Λευκάδας, οµόφωνα εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
Την εφαρµογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο λιµένα Νυδριού κατά την εκτέλεση των
βραδινών δροµολογίων (20:00 και 22:00), για την καλοκαιρινή περίοδο 2018, µε τις προϋποθέσεις και
περιορισµούς που προτείνει η αρ. 1/2018 απόφαση της ∆.Κ. Νυδριού .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 2/2018.
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