ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 47
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
1η/1443/19-1-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Αραβανής Ανδρέας
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Στραγαλινός Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιμος
Λάζαρη Πηνελόπη
Γαβρίλης Δημήτριος
Μικρώνης Ζώης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Κονιδάρης Κυριάκος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 28 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 37ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 1/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Λευκάδας (αποφάσεις
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 40,100,128/2011).
Εισηγήτρια: κ.Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα-Αντιδήμαρχος
Εισηγήτρια: κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα-Αντιδήμαρχος
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Η Αντιδήμαρχος κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή, εισηγούμενη το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας με τις αρ. 40/11,100/11, 128/11
αποφάσεις της, γνωμοδότησε σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη πόλη της Λευκάδας.
Πρόκειται για κανονιστικές αποφάσεις οι οποίες δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το άρθρο 82
Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ένσταση σχετικά με αυτές. Σύμφωνα με το
άρθρο 79 του ιδίου Νόμου διαβιβάζονται στο Δ.Σ. και εισηγούμαι την έγκρισή τους.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος τις παραπάνω αποφάσεις.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Στο ζήτημα του δρόμου της Αγίας Μαρίνας, από το τρίγωνο στο δρόμο της
Γύρας μέχρι τις Μούσες προτείνω να γίνει μονοδρόμηση, όχι πλαστικά σαμάρια και άμεση
αποκατάστασή του από τις λακούβες.
Στη συνέχεια η κα Σκιαδά πρότεινε, όσον αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση στο δρόμο
της Αγίας Μαρίνας να αποσυρθεί, προκειμένου να εξεταστεί η πρόταση της μονοδρόμησης από
την Τροχαία Λευκάδας.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση και τις αρ. 40/11,100/11, 128/11 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας κ.Αθανασίου
Καρβελά,
Ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση των παρακάτω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:
1. Για την αποσυμφόρηση της πλατείας του Αγίου Μηνά, να τοποθετηθούν πληροφοριακές
πινακίδες:
- Πριν από τον Πόντε για να κατευθύνονται τα αυτοκίνητα ανάλογα του προορισμού τους.
- Πριν από τον κόμβο Ηρώων Πολυτεχνείου και Τζεβελέκη προώθηση της κυκλοφορίας αριστερά για
Νυδρί-Βασιλική.
- Στο παλαιό Δημαρχείο και Ι.Κ.Α. πινακίδες για Ι.Μ. Φανερωμένης-Τσουκαλάδες- Άγιο ΝικήταΚάθισμα.
- Στην οδό Φιλοσόφων & Πεφανερωμένης κατευθυντήρια πινακίδα.
- Τοποθέτηση κώνων στις γωνίες των διασταυρώσεων ορισμένων οδών για εμπόδιση
στάθμευσης αυτοκινήτων & διευκόλυνση ορατότητας, όπως είχε προτείνει η Δ/Κ με την αρ.
28/2011 απόφασή της (Προτάσεις για Τεχνικό Πρόγραμμα).
α) Ι.Κ.Α.
β) Λ. Βύρωνα & 8ης Μεραρχίας.
γ) Άγιο Μηνά-φούρνος Αργυρού
δ) Κρεωπολείο Παπαμάνου
ε) Κολοκοτρώνη & 8ης Μεραρχίας
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2. Μονοδρόμηση της οδού Τζεβελέκη από τον κόμβο

μέχρι το ΚΤΕΛ. Τοποθέτηση πλαστικών

σαμαριών ή «τα μάτια της γάτας» μπροστά από όλα τα σχολικά συγκροτήματα της πόλης και
πινακίδες με ανώτατο όριο 30 χιλ.
3. Στις διασταυρώσεις Φιλοσόφων & Πεφανερωμένης και Φιλοσόφων & Αναπαύσεως, εκτός των
πινακίδων STOP να γραφτεί με ειδικό χρώμα στο οδόστρωμα η λέξη STOP. Επίσης να γίνει
καθαρισμός από κλαδιά, φοίνικες κλπ για να υπάρχει ορατότητα.
4. Επικαιροποίηση της απόφασης για μονοδρόμηση του οικισμού Φρυνίου,
5. Οι θέσεις των ΤΑΞΙ στην παραλία να παραμείνουν ως έχουν, να γίνει άλλος χώρος
στάθμευσης για τα δίκυκλα, πίσω από τις θέσεις των ΤΑΞΙ, να υπάρχει αστυνόμευση από την
αρμόδια αρχή (Λιμενικό).
6. Να γίνει διαγράμμιση όλων των θέσεων ΑΜΕΑ.
7. Μονοδρόμηση

στη οδό Καποδιστρίου να γίνει από την οδό Αναπαύσεως έως την οδό

Πεφανερωμένης και από την οδό Πεφανερωμένης μέχρι την οδό Ροντογιάννη να γίνει διπλής
κατεύθυνσης με στάθμευση εναλλάξ,(μονές, ζυγές μέρες ή ανά μήνα).
8. Μονοδρόμηση της οδού Ι. Μαρίνου από τον ΟΤΕ πρός Παναγία των Ξένων.
9. Η οδός Λευκάτα από Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι Τζεβελέκη να παραμείνει διπλής κατεύθυνσης και
να απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση και στις δύο πλευρές του δρόμου.
10. Να τοποθετηθεί μπάρα στην πλατεία δίπλα από την Αίθουσα Τέχνης «Θεόδωρος Στάμος».
11. Στην οδό Σκιαδαρέση η στάθμευση των οχημάτων να γίνεται εκ περιτροπής και από τις δύο
πλευρές της πλατείας «Μαρκά».
12.Να δημιουργηθούν διαβάσεις για πεζούς στην οδό Γολέμη, στα σημεία που βρίσκονται τα
εστιατόρια και οι καφετέριες.
13. Να τοποθετηθούν επίκαιρες πληροφοριακές πινακίδες σε καίρια σημεία της πόλης.
14. Άμεση αντικατάσταση όλων των φθαρμένων πινακίδων τόσο της σήμανσης όσο και της
ονομασίας των οδών και κατά προτεραιότητα η αντικατάσταση των πινακίδων STOP και
απαγόρευσης δεξιά-αριστερά.
15. Απομάκρυνση όλων των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
16. Μονοδρόμηση τμήματος της οδ.Αντ.Τζεβελέκη που ξεκινά από το Πρώτο Δημοτικό Σχολείο
Λευκάδας (Διασταύρωση με την οδό Υπ.Αθ.Κατωπόδη)

και καταλήγει στο Κ.Τ.Ε.Λ.

(διασταύρωση με την οδό Φιλοσόφων) καθώς και διάνοιξη των κάθετων οδών που περνούν
δίπλα από τα σχολεία, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση της Τροχαίας.
17. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης 10 τουλάχιστον υπηρεσιακών οχημάτων μπροστά από το
κατάστημα της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και έναντι αυτού επί της οδού Ηρώων
Πολυτεχνείου (ρεύμα ανόδου και ρεύμα καθόδου) και την τοποθέτηση στα σημεία πινακίδων
που απαγορεύουν τη στάθμευση (Ρ40) με την ένδειξη «πλήν οχημάτων ΕΛ.ΑΣ.» καθώς και τη
διαγράμμιση του ανωτέρω χώρου.
Η κυκλοφοριακή ρύθμιση στο δρόμο της Αγίας Μαρίνας αποσύρεται, προκειμένου να
εξεταστεί η πρόταση της μονοδρόμησης από την Τροχαία Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 47/12.
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

