ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 86
Στη Λευκάδα σήµερα στις 26 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:00 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την
αριθµ. 4732/21-2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2.Μακρυγιώργου Νίκη
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Μεσσήνη Κερασούλα
14. Σώλος Φώτιος
15. Γιαννούτσος Πέτρος
16. Βεργίνης Ξενοφώντας
17. Νικητάκης Μάρκος
18. Φίλιππας Γεώργιος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Ροντογιάννης Κων/νος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Γαζής Αναστάσιος
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Σίδερης Αντώνιος
4..Μελάς Βασίλειος
5. Μαργέλης Γεώργιος.
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7. ΚαββαδάςΑθανάσιος
8. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
9. Καρβούνης Σπυρίδων
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. ∆ρακονταειδής Κων/νος
12.
13.
14.
15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (27) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 45ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 03/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε ρύθµιση κυκλοφορίας στον οικισµό Συβότων της Τ.Κ.
Ευγήρου Λευκάδας.(σχετ. η αριθµ. 11/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήµαρχος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
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Ο κ. Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
“Θέτω υπόψιν σας την υπ' αριθµ. 11/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Λευκάδας σύµφωνα µε την οποία αποφασίστηκε, οµόφωνα , να γίνει δοκιµαστικά η
εφαρµογή της ρύθµισης της κυκλοφορίας στον οικισµό Συβότων της Τοπικής Κοινότητας
Ευγήρου σύµφωνα µε το αρ. πρ. 2501/1/56-,κβ έγγραφο του Α.Τ Βασιλικής, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο κοµµάτι της γνωµοδότησης αυτής και αναφέρει τα παρακάτω:
1. Απαγόρευση στάσης - στάθµευσης όλων των οχηµάτων εντός των ∆ηµοτικών Οδών του
οικισµού. Η στάθµευση των οχηµάτων εκτός οικισµού να πραγµατοποιείται στους ελεύθερους
και µη απαγορευµένους χώρους και εντός του οικισµού µόνον στους χώρους στάθµευσης που
θα υποδεικνύονται µε κατάλληλη σήµανση. Στους χώρους αυτούς να προβλεφθούν ειδικοί
χώροι στάθµευσης οχηµάτων ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
2. Κυκλική µονοδρόµιση και κίνηση των οχηµάτων στον οικισµό ως ακολούθως: είσοδος
οχηµάτων στον οικισµό από την παράλληλη οδό, της παραλιακής οδού (πάνω δρόµο) και
έξοδος από τον οικισµό, δια της παραλιακής οδού.
3. Κατάλληλη και σαφής σήµανση για την ενηµέρωση των οδηγών προ αφίξεως των στον
οικισµό για την υποχρεωτική τους κυκλική πορεία και για τον υφιστάµενο στην είσοδο του
οικισµού ∆ηµοτικό χώρο στάθµευσης καθώς επίσης και για την αναγγελία κινδύνων λόγω
πυκνής κυκλοφορίας πεζών εντός του οικισµού και άλλων κινδύνων.
4. Επί της παραλλήλου οδού της παραλιακής οδού (πάνω δρόµο) στο ύψος του καταστήµατος
ΦΑΤΟΥΡΟΥ Ιωάννη λόγω επικίνδυνης στενότητας του οδοστρώµατος προτείνεται η
απαγόρευση εισόδου σε οχήµατα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους 2,5 τόνους και
απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήµατα κατά τις ώρες 20:00 έως 02:00 κατά την κρίση της
∆ηµοτικής και Αστυνοµικής Αρχής.
5. Προτείνεται το ανώτερο επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας για όλα τα οχήµατα εντός του οικισµού
να είναι 20χλµ/ώρα
6. Η τροφοδοσία των καταστηµάτων να πραγµατοποιείται µόνο κατά τις πρωινές ώρες 08:00
έως 10:007. Να απαγορευτεί παντελώς η είσοδο στον οικισµό οχηµάτων µε οχληρά φορτία για
το χρονικό διάστηµα από 1η Μαϊου έως 30 Σεπτεµβρίου.”
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
οµόφωνα αποφασίζει
εγκρίνει την ρύθµιση κυκλοφορίας στον οικισµό Συβότων της Τ.Κ. Ευγήρου Λευκάδας
σύµφωνα µε το αρ. πρ. 2501/1/56-,κβ έγγραφο του Α.Τ Βασιλικής, το οποίο αναφέρει τα
παρακάτω :
1. Απαγόρευση στάσης - στάθµευσης όλων των οχηµάτων εντός των ∆ηµοτικών Οδών του
οικισµού. Η στάθµευση των οχηµάτων εκτός οικισµού να πραγµατοποιείται στους ελεύθερους
και µη απαγορευµένους χώρους και εντός του οικισµού µόνον στους χώρους στάθµευσης που
θα υποδεικνύονται µε κατάλληλη σήµανση. Στους χώρους αυτούς να προβλεφθούν ειδικοί
χώροι στάθµευσης οχηµάτων ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
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2. Κυκλική µονοδρόµιση και κίνηση των οχηµάτων στον οικισµό ως ακολούθως: είσοδος
οχηµάτων στον οικισµό από την παράλληλη οδό, της παραλιακής οδού (πάνω δρόµο) και
έξοδος από τον οικισµό, δια της παραλιακής οδού.
3. Κατάλληλη και σαφής σήµανση για την ενηµέρωση των οδηγών προ αφίξεως των στον
οικισµό για την υποχρεωτική τους κυκλική πορεία και για τον υφιστάµενο στην είσοδο του
οικισµού ∆ηµοτικό χώρο στάθµευσης καθώς επίσης και για την αναγγελία κινδύνων λόγω
πυκνής κυκλοφορίας πεζών εντός του οικισµού και άλλων κινδύνων.
4. Επί της παραλλήλου οδού της παραλιακής οδού (πάνω δρόµο) στο ύψος του καταστήµατος
ΦΑΤΟΥΡΟΥ Ιωάννη λόγω επικίνδυνης στενότητας του οδοστρώµατος προτείνεται η
απαγόρευση εισόδου σε οχήµατα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους 2,5 τόνους και
απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήµατα κατά τις ώρες 20:00 έως 02:00 κατά την κρίση της
∆ηµοτικής και Αστυνοµικής Αρχής.
5. Προτείνεται το ανώτερο επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας για όλα τα οχήµατα εντός του οικισµού
να είναι 20χλµ/ώρα
6. Η τροφοδοσία των καταστηµάτων να πραγµατοποιείται µόνο κατά τις πρωινές ώρες 08:00
έως 10:007. Να απαγορευτεί παντελώς η είσοδο στον οικισµό οχηµάτων µε οχληρά φορτία για
το χρονικό διάστηµα από 1η Μαϊου έως 30 Σεπτεµβρίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.86/14.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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