Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:1/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:7/2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 31 του μήνα
Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.2271/27-1-2012
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 εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έπτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των
θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλης
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4) Μεσσήνης Ιωάννης
5) Σούνδιας Πραξιτέλης
6)Μελάς Βασίλης
7)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σίδερης Αντώνης
2. Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου
Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5o Η.Δ. : Απόφαση Επιτροπής σχετικά με τροποποίηση της αρ.172/11
απόφασης του Δ.Σ., που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δ/Κ Νυδριού,
κατόπιν της 2/2012 απόφασής της.
Εισηγ: κα. Σκιαδά-Πετούση Ζωή
Πρόεδρος Επιτροπής
Στη συζήτηση του θέματος παραβρέθηκε και ο κος.Καρτάνος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος
Ελλομένου.
Η Εισηγήτρια ανέφερε :
«Η Δ/Κ Νυδριού με την αρ.2/12 απόφασή της , εισηγείται την τροποποίηση της
172/11 απόφασης του Δ.Σ, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική
Κοινότητα του Νυδριού κατά την τουριστική περίοδο.
Ο λόγος που εισηγείται την τροποποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι ότι
κατά την υλοποίηση τους, διαπιστώθηκαν αδυναμίες, οι οποίες επιδέχονται
βελτίωσης ώστε να λειτουργήσουν πιο ικανοποιητικά την επερχόμενη τουριστική
περίοδο.
Πιο συγκεκριμένα εισηγείται τις παρακάτω τροποποιήσεις:
1.Παρ.Β της 172/11 απόφασης να τροποποιηθεί στο σημείο: από συμβολή με οδό
Βαλαωρίτη (πλάτανος) σε: από συμβολή με οδό Βασιλείου Απ.Γαζή(Δημαρχείο).
2. Παρ.Β1 της 172/11 απόφασης, να τροποποιηθεί σε: Απαγόρευση κυκλοφορίας
παντός οχήματος από ώρα 18:00 εως 02:00.

3.Παρ.Γ1 της 172/11 απόφασης, να τροποποιηθεί σε:Απαγόρευση κυκλοφορίας
οχημάτων (να κλείνει) από ώρα 18:00 εως 02:00.
4.Να συμπεριληφθεί (νέο) :Η οδός Βασιλείου Απ. Γαζή (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) να είναι
διπλής κατεύθυνσης και να απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση.
5.Παρ.Δ4 της 172/11 απόφασης, να τροποποιηθεί σε: η ισχύς της απόφασης να
γίνει από 1η Μαίου εως 30 Σεπτεμβρίου».
Κατόπιν των παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
με τις παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις.
H Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τη παραπάνω εισήγηση και κατόπιν διαλογικής
συζήτησης,
Ομόφωνα

αποφασίζει

Γνωμοδοτεί θετικά για τις παραπάνω τροποποιήσεις της 172/11 απόφασης του Δ.Σ.
που εισηγείται η Δ/Κ Νυδριού με την αρ.2/12 απόφασή της, που αφορά σε
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Κοινότητα του Νυδριού κατά την τουριστική
περίοδο και πιο συγκεκριμένα:
1.Παρ.Β της 172/11 απόφασης να τροποποιηθεί στο σημείο: από συμβολή με οδό
Βαλαωρίτη (πλάτανος) σε: από συμβολή με οδό Βασιλείου Απ.Γαζή(Δημαρχείο).
2. Παρ.Β1 της 172/11 απόφασης, να τροποποιηθεί σε: Απαγόρευση κυκλοφορίας
παντός οχήματος από ώρα 18:00 εως 02:00.
3.Παρ.Γ1 της 172/11 απόφασης, να τροποποιηθεί σε:Απαγόρευση κυκλοφορίας
οχημάτων (να κλείνει) από ώρα 18:00 εως 02:00.
4.Να συμπεριληφθεί (νέο) :Η οδός Βασιλείου Απ. Γαζή (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) να είναι
διπλής κατεύθυνσης και να απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση.
5.Παρ.Δ4 της 172/11 απόφασης, να τροποποιηθεί σε: η ισχύς της απόφασης να
γίνει από 1η Μαίου εως 30 Σεπτεμβρίου.
Η παρούσα κανονιστική απόφαση θα δημοσιευτεί με κάθε πρόσφορο μέσο μέχρι
και την 2-3-12, σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. και θα διαβιβαστεί στο
Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 79 του ιδίου Νόμου.
Οι τυχόν αντιρρήσεις ή προτάσεις θα υποβάλλονται εγγράφως έως την 2-3-2012.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

