Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:4/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:17/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 13 του
μήνα Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.8302/8.4.11
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 επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των
θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2)Μελάς Βασίλειος
3)Μεσσήνης Ιωάννης
4)Μεσσήνη Κερασούλα
5)Ρεκατσίνας Σπυρίδων
6)Γεωργάκης Βασίλειος
7)Σίδερης Αντώνης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Σάντα
Δήμου Λευκάδας.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης Δημήτριος
2.Στραγαλινός Βασίλειος

Ευτυχία, Υπάλληλο

του

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη τοπικής κανονιστικής απόφασης για εποχιακές κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στο κεντρικό και παραλιακό δρόμο του Νυδριού.
Εισηγητής: κ. Καρτάνος Ιωάννης - Αντιδήμαρχος Ελλομένου

Ο κ. Καρτάνος Ιωάννης, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, τα παρακάτω:
«Σας διαβιβάζουμε για το θέμα τα παρακάτω συνημμένα :
1) Την αριθμ.: 7/2011 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Νυδρίου
2) Το αρ. πρωτ.: 7207/29-03-11 έγγραφο του Δήμου προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες για παροχή γνωμοδοτήσεων.
3) Το από 30-3-11 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας
Πλατυστόμων
4) Το από 30-3-11 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας
Νεοχωρίου
5) Το αρ.πρωτ.: 238/4-4-11 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

6) Το αρ.πρωτ.: 1016/49/25-α έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος
Ελλομένου
7) Πίνακα που απεικονίζονται αναλυτικά οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις και σηματοδοτούνται οι παρεμβάσεις .
Υστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο δημοτικό συμβούλιο την
λήψη κανονιστικής απόφασης –τοπικού χαρακτήρα- για τις εποχιακές κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις που προτείνονται οι οποίες έχουν ως εξής:
ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
Α. Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, στον
κεντρικό δρόμο Νυδρίου από συμβολή του με Περιφερειακό (στην είσοδο από
Περιγιάλι) έως δρόμο <Πατσαλίκι >, καθ όλο το 24ωρο.
{–εξαιρούνται λεωφορεία ΚΤΕΛ, απορριμματοφόρα και οχήματα εκτάκτου
ανάγκης-}
{-Εξαιρούνται οχήματα με ειδική άδεια από ώρα 06:00 έως 18:00}.
Β. Για τον κεντρικό δρόμο και για το τμήμα που οριοθετείται : Από συμβολή
με οδό Βαλαωρίτη (πλάτανος) έως συμβολή με οδό Γουλ. Νταίρπφελντ ( δρόμος
προς Ferry boat) :
1.Απαγόρευση κυκλοφορίας παντός οχήματος από ώρα 18:00 έως 02:00.
2.Η τροφοδοσία των καταστημάτων επιτρέπεται από ώρα 06:00 (πρωί) μέχρι
ώρα 11:00.
3.Επιτρέπεται στα τουριστικά λεωφορεία που εξυπηρετούν τα ξενοδοχεία και
τα ενοικιαζόμενα δωμάτια εντός της περιοχής, να έχουν ελεύθερη διέλευση
κατά τις αφιξοαναχωρήσεις των τουριστών.
4.Επιτρέπεται η διέλευση και όχι η στάθμευση στους μόνιμους κατοίκους και
επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός της συγκεκριμένης περιοχής με ειδική
άδεια που θα χορηγείται από τον Δήμο.
5. Με απαραίτητη σήμανση να επιτρέπεται 10λεπτη στάση.
6.Στις εκατέρωθεν προεκτάσεις του ανωτέρω δρόμου προς Μεγ. Αυλάκι και
προς Περιγιάλι να επιτρέπεται 10λεπτη στάση.
Γ. ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Οριοθέτηση από συμβολή με οδό Αγ. Κυριακής (πλάτανος) έως συμβολή με
οδό Γουλ. Νταίρπφελντ (δρόμος προς Ferry boat) :
1.Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων (να κλείνει) από ώρα 11:00 (πρωί)
έως 06:00 (πρωί).
2. Τροφοδοσία καταστημάτων επιτρέπεται από ώρα 06:00 έως 11:00
Δ. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΑΧΙ (ΠΙΑΤΣΑ)

1.Στο παραλιακό δρόμο ,στο χώρο νότια της ράμπας των Ferry boat προς
Μεγ. Αυλάκι και εκτός του πεζόδρομου καθορίζεται χώρος ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΧΙ .
2.Στον κεντρικό δρόμο , μπροστά από το κτίριο του πρώην δημοτικού
σχολείου καθορίζεται χώρος ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΧΙ για δύο θέσεις οχημάτων».
Και εκάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και μετά από
διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα αποφασίζει
να εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο την λήψη κανονιστικής απόφασης –τοπικού
χαρακτήρα- για τις παρακάτω εποχιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο παραλιακό
δρόμο του Νυδριού :
Α. Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, στον
κεντρικό δρόμο Νυδρίου από συμβολή του με Περιφερειακό (στην είσοδο από
Περιγιάλι) έως δρόμο <Πατσαλίκι >, καθ όλο το 24ωρο.
{–εξαιρούνται λεωφορεία ΚΤΕΛ, απορριμματοφόρα και οχήματα εκτάκτου
ανάγκης-}
{-Εξαιρούνται οχήματα με ειδική άδεια από ώρα 06:00 έως 18:00}.
Β. Για τον κεντρικό δρόμο και για το τμήμα που οριοθετείται : Από συμβολή
με οδό Βαλαωρίτη (πλάτανος) έως συμβολή με οδό Γουλ. Νταίρπφελντ ( δρόμος
προς Ferry boat) :
1.Απαγόρευση κυκλοφορίας παντός οχήματος από ώρα 18:00 έως 02:00.
2.Η τροφοδοσία των καταστημάτων επιτρέπεται από ώρα 06:00 (πρωί) μέχρι
ώρα 11:00.
3.Επιτρέπεται στα τουριστικά λεωφορεία που εξυπηρετούν τα ξενοδοχεία και
τα ενοικιαζόμενα δωμάτια εντός της περιοχής, να έχουν ελεύθερη διέλευση
κατά τις αφιξοαναχωρήσεις των τουριστών.
4.Επιτρέπεται η διέλευση και όχι η στάθμευση στους μόνιμους κατοίκους και
επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός της συγκεκριμένης περιοχής με ειδική
άδεια που θα χορηγείται από τον Δήμο.
5. Με απαραίτητη σήμανση να επιτρέπεται 10λεπτη στάση.
6.Στις εκατέρωθεν προεκτάσεις του ανωτέρω δρόμου προς Μεγ. Αυλάκι και
προς Περιγιάλι να επιτρέπεται 10λεπτη στάση.
Γ. ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Οριοθέτηση από συμβολή με οδό Αγ. Κυριακής (πλάτανος) έως συμβολή με
οδό Γουλ. Νταίρπφελντ (δρόμος προς Ferry boat) :
1.Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων (να κλείνει) από ώρα 11:00 (πρωί)
έως 06:00 (πρωί).
2. Τροφοδοσία καταστημάτων επιτρέπεται από ώρα 06:00 έως 11:00

Δ. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΑΧΙ (ΠΙΑΤΣΑ)
1.Στο παραλιακό δρόμο ,στο χώρο νότια της ράμπας των Ferry boat προς
Μεγ. Αυλάκι και εκτός του πεζόδρομου καθορίζεται χώρος ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΧΙ .
2.Στον κεντρικό δρόμο , μπροστά από το κτίριο του πρώην δημοτικού
σχολείου καθορίζεται χώρος ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΧΙ για δύο θέσεις οχημάτων.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

Σκιαδά Πετούση Ζωίτσα

