Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:2/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:21/2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 28 του
μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.4409/2302-2012 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4) Σούνδιας Πραξιτέλης
5)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος
2)Μεσσήνης Ιωάννης
3) Μελάς Βασίλειος
4) Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλο
του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 10Ο:. Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την κυκλοφορία ή μη τουριστικού
τρένου στην πόλη της Λευκάδας κατόπιν αιτήσεων των: Α.ΓεωργόπουλοςΓ.Παπαγεωργίου και Ο.Ε.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. με τις οποίες ζητούν
την σύμφωνη γνώμη του Δήμου για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου στην
πόλη της Λευκάδας.
Εισηγητής: κα Σκιαδά – Πέτούση Ζωίτσα
Πρόεδρος της Επιτροπής
H Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγούμενη το θέμα, αναφέρει ότι:
Κατόπιν των αιτήσεων των κ. Α.Γεωργόπουλος-Γ.Παπαγεωργίου κατά την
22-06-2011 και της Ο.Ε.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. κατά την 12-07-2011
με τις οποίες ζητούν την σύμφωνη γνώμη του Δήμου για την κυκλοφορία
τουριστικού τρένου στην πόλη της Λευκάδας, ακολούθησε:
Α) η με αριθμ.01/2011 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής για παροχή σύμφωνης γνώμης για την κυκλοφορία
τουριστικού τρένου στην πόλη της Λευκάδας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
επειδή θεωρεί ότι μπορεί να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών του
Δήμου και στην πρωτότυπη και ευχάριστη επαφή τους με περιοχές τουριστικού
ενδιαφέροντος
Β) η με αριθμ.105/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Λευκάδας ότι «δεν μπορεί να δοθεί άδεια για κυκλοφορία τουριστικού τρένου στην
πόλη της Λευκάδας, επειδή οι περισσότεροι δρόμοι της πόλης είναι στενοί και
επειδή η κορύφωση της τουριστικής σεζόν της Λευκάδας ταυτίζεται με την
πεζοδρόμηση της οδού Άγγελου Σικελιανού ενώ είναι ήδη πεζόδρομος η κεντρική
αγορά, με συνέπεια να μην υπάρχει δυνατότητα κυκλοφορίας του τουριστικού
τρένου.»
Γ)Το με αριθμ.1542/15-12-2011 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου
Λευκάδας σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτούν θετικά για την κυκλοφορία
τουριστικού τρένου στην πόλη της Λευκάδας στην προτεινόμενη από την Υπηρεσία
διαδρομή που θα ακολουθεί την παρακάτω πορεία:

Με αφετηρία το χώρο στάθμευσης επί της οδού Φλογαϊτη, παράπλευρα της
εισόδου της μαρίνας, το τρένο ακαλουθά τη διαδρομή ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΛΑΓΑΪΤΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΛΕΜΗ-ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ- 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ – ΕΥΣΤ.ΖΑΚΚΑ –
ΞΕΝ.ΓΛΗΓΟΡΗ – ΥΠ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΩΠΟΔΗ – ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΛΟΓΑΪΤΗ και θα
καταλήγει στην αφετηρία του.
Προϋπόθεση για την απρόσκοπτη διέλευση του τρένου αποτελεί η σήμανση
και η αστυνόμευση της ως άνω διαδρομής για την αποτροπή παράνομης
στάθμευσης οχημάτων κατά μήκος αυτής και ιδιαίτερα στις διασταυρώσεις.
Δ) Το με αριθμ.1016/49/62-α/02-02-2012 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας
Λευκάδας σύμφωνα με το οποίο «Η οδός 8ης Μεραρχίας εξυπηρετεί την κίνηση
όλων των τροχοφόρων που κινούνται με κατεύθυνση τον κόμβο του Αγ.Μηνά, ο
οποίος είναι το κεντρικότερο σημείο διέλευσης-πέρασμα, τόσο των οχημάτων που
κινούνται εντός της πόλης όσο και αυτών που διέρχονται αυτής με προορισμό τον
Άγιο Νικήτα-Κάθισμα-Νυδρί-Καρυά. Επίσης , οι οδοί Ξενοφώντα Γληγόρη και
Ευστρατίου Ζάκκα είναι μονής κατεύθυνσης και με ιδιαίτερη στενότητα, ιδίως η
Ξεν.Γληγόρη, αλλά και η οδός Άγγελου Σικελιανού πεζοδρομείται από τις πρώτες
απογευματινές ώρες καθιστώντας έτσι την οδό Γολέμη μοναδική είσοδο-έξοδο της
πόλη.
Για τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι η προτεινόμενη στο ανωτέρω
σχετικό διαδρομή τουριστικού τρένου, δεν πρέπει να εγκριθεί διότι θα
δημιουργήσει περαιτέρω κυκλοφοριακή βραδύτητα και συμφόρηση των οχημάτων
στις ανωτέρω οδούς, καθιστώντας έτσι ολόκληρη την πόλη απροσπέλαστη ειδικά
κατά τη θερινή περίοδο.»
Ε) Το με αριθμ.64/06-02-2012 έγγραφο της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας σύμφωνα
με το οποίο «….άποψη της Υπηρεσίας μας για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου
στην πόλη της Λευκάδας είναι αρνητική καθόσον η οδός Σικελιανού που
προτείνετε κατά τους θερινούς μήνες πεζοδρομείται και κλείνεται κατά τις
απογευματινές και βραδινές ώρες με πινακίδες απαγόρευσης. Επιπροσθέτως η
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε
συνδυασμό με την πολυσύχναστη διάβαση των πεζών κατά μήκος της ανωτέρω
οδού, θα δυσχεραίνει την κυκλοφορία τουριστικού τρένου το οποίο δεν
αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιεί πολλές στάσεις, θα έχει σαν
συνέπεια να επιφέρει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα καθόλον το μήκος της.
Πρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και όπως ληφθούν υπόψη σας όλα τα
ανωτέρω στη διαμόρφωση της τελικής απόφασής σας.»
Στη συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει την αναβολή λήψης απόφασης
προκειμένου να προσκομιστούν σχετικοί φάκελοι από τους ενδιαφερόμενους και
οι ίδιοι να κληθούν για να εκθέσουν και προφορικά τις απόψεις τους, εφόσον το
επιθυμούν
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
την αναβολή λήψης απόφασης προκειμένου να προσκομιστούν σχετικοί φάκελοι
από τους ενδιαφερόμενους και οι ίδιοι να κληθούν για να εκθέσουν και προφορικά
τις απόψεις τους, εφόσον το επιθυμούν.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

