Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:3/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:26/2012
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 30 του
µήνα Mαρτίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά την αριθ.πρωτ.7685/2603-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4) Σούνδιας Πραξιτέλης
5)Στραγαλινός Βασίλειος
6) Γαβρίλης ∆ηµήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος
2)Μεσσήνης Ιωάννης
3) Μελάς Βασίλειος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλο του
∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο Η.∆.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά µε την κυκλοφορία ή µη τουριστικού
τρένου στην πόλη της Λευκάδας κατόπιν της 21/2012 απόφαση της Επιτροπής
Εισηγητής: κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή
Πρόεδρος Επιτροπής
H Πρόεδρος εισηγούµενη το θέµα ανέφερε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ότι
επαναφέρει προς συζήτηση σχετικά µε την κυκλοφορία ή µη τουριστικού τρένου
στην πόλη της Λευκάδας κατόπιν αιτήσεων των: Α.Γεωργόπουλος-Γ.Παπαγεωργίου
Ο.Ε. και ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. µε τις οποίες ζητούν την σύµφωνη
γνώµη του ∆ήµου για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου στην πόλη της
Λευκάδας.
Υπενθυµίζει στα µέλη ότι το θέµα αυτό, µε την αριθµ.21/2012 απόφαση της
Επιτροπής, είχε αναβληθεί προκειµένου να προσκοµιστούν σχετικοί φάκελοι από
τους ενδιαφερόµενους και οι ίδιοι να κληθούν για να εκθέσουν και προφορικά τις
απόψεις τους, εφόσον το επιθυµούν.
Η Πρόεδρος ενηµερώνει τα µέλη ότι δεν έχουν προσκοµιστεί φάκελοι, και ότι
παρουσιάστηκε ο κος Παύλος Καρύδης, πολιτικός µηχανικός, ο οποίος θέλει να
καταθέσει τις απόψεις για την ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ, τον οποίο και
κάλεσε να µιλήσει.
Ο κος Καρύδης παρουσίασε στην Επιτροπή φυλλάδια µε τουριστικά τρένα
λέγοντας ότι σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού κυκλοφορούν
τέτοιου είδους τρένα. Στη συνέχεια είπε ότι µε τα υπάρχοντα δεδοµένα
(γνωµοδότηση Τµήµατος Τροχαίας, Λιµενικής αρχής κ.λπ.) δεν είναι δυνατή η
κυκλοφορία τουριστικού τρένου στην προτεινόµενη από τη ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών διαδροµή, πρότεινε ωστόσο την εξέταση µελλοντικά του ίδιου θέµατος

µετά από συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, τη δηµιουργία και την κατάθεση
πλήρους φακέλου.
Ακολούθως, η Πρόεδρος παίρνοντας το λόγο πρότεινε
να µη δοθεί
σύµφωνη γνώµη για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου στην πόλη της Λευκάδας
µε τα υπάρχοντα δεδοµένα και, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι το επιθυµούν, να
επανέλθουν µε την κατάθεση πλήρους φακέλου µετά από συνεργασία µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη
της την παραπάνω εισήγηση, µετά από διαλογική συζήτηση
οµόφωνα αποφασίζει
να µη δοθεί σύµφωνη γνώµη για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου στην πόλη
της Λευκάδας µε τα υπάρχοντα δεδοµένα και, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι το
επιθυµούν, να επανέλθουν µε την κατάθεση πλήρους φακέλου µετά από
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

