ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 5ης/2020 Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 7/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στο ∆ηµαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄αριθ.
40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
12411/24-7-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα
µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αργυρός Νικόλαος
2. Βλάχου Ειρήνη
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα, εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λύγδας Σπυρίδων (Πρόεδρος)
Λιβιτσάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαζής Αναστάσιος
Γαζής Νικόλαος
Τυπάλδος Νικόλαος

ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆. : Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης ή µη της µελέτης µε τίτλο " ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ Ο∆Ο
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ∆ΡΥΜΩΝΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ "
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Θωµάς Γεωργάκης, Πολ. Μηχανικός Τ.Υ.∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του
Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα
τα θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη
είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη
της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και
αφορά στην έγκριση ή µη της µελέτης µε τίτλο " ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
∆ΡΥΜΩΝΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ "
Η Ε.Π.Ζ. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του
Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην έγκριση ή µη της µελέτης µε τίτλο " ΜΕΛΕΤΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ∆ΡΥΜΩΝΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ "
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα,
έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής, τα εξής:
«Η παρούσα κυκλοφοριακή µελέτη εκπονήθηκε απο το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων &
Συγκοινωνιών της Τεχνικής Υπηρεσίας µας και αφόρα την µονοδρόµηση και την απαγόρευση της
στάθµευσης στην κεντρική ∆ηµοτική οδό που διέρχεται εντός του οικισµού της Κοινότητας ∆ρυµώνα του
∆ήµου Λευκάδας.
Η κεντρική δηµοτική οδός που µονοδροµείται αρχίζει από τα βορειοανατολικά του οικισµού. Τέµνει την
επαρχιακή οδό Λευκάδας Εξάνθειας. Η κατεύθυνση της και η φορά κίνησης των οχηµάτων είναι προς δυτικά
στο ΗΡΩΟ, στροφή αριστερά 180 µοιρών και συνεχίζει έως την επαφή της µε την επαρχιακή οδό Καλαµιτσίου
Εξάνθειας, στα νοτιοδυτικά του οικισµού. Στην παραπάνω οδό λόγω του µικρού της πλάτους και για την
ασφαλή κίνηση των πεζών, ΑΜΕΑ και των ποδηλάτων θα απαγορευτεί και η στάθµευση των οχηµάτων.
Η παραπάνω οδός έπειτα απο µετρήσεις της υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε ότι
είναι χαµηλού
κυκλοφοριακού φόρτου. Έχει µήκος 445 µέτρων περίπου και µικρό πλάτος µεταβλητό όπως φαίνεται στο
συνηµµένο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα Σήµανσης της υπηρεσίας µας.
Υφιστάµενη σήµανση στην παραπάνω οδό δεν υπάρχει. Τους θερινούς µήνες περισσότερο, η κίνηση
και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας της οδού σε συνδυασµό και µε την στάθµευση οχηµάτων και το µικρό της
πλάτος καθιστά µη ασφαλή
την διέλευση πεζών, ΑΜΕΑ, ποδηλάτων και οχηµάτων. Ακόµη σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης όπως διέλευση πυροσβεστικού οχήµατος ή ασθενοφόρου το πρόβληµα µε την
αµφιδρόµηση και την στάθµευση είναι ακόµα µεγαλύτερο.
Στην παραπάνω οδό, δεδοµένης της γεωµετρίας της, είναι αναγκαίο για λόγους ασφάλειας για την
κυκλοφορία πεζών, ΑΜΕΑ, ποδηλάτων και οχηµάτων, όπως επίσης και για την µείωση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, να υλοποιηθεί κατακόρυφη σήµανση µονοδρόµησης και απαγόρευση
στάθµευσης. Η σήµανση θα είναι σύµφωνη µε την Οδηγία Μελετών Οδικών Έργων Σήµανσης (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ),
Τεύχος 6, της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.. Οι
πινακίδες που θα
χρησιµοποιηθούν θα είναι ρυθµιστικές του Κ.Ο.Κ. και είναι:
1. Τύπου Ρ-43 που καθορίζουν την περιοχή απαγόρευσης της στάθµευσης οποιουδήποτε οχήµατος σε όλο
το µήκος της οδού.
2. Τύπου Π-3 µονόδροµος που θα τοποθετηθεί στην αρχή της οδού.
3. Τύπου Ρ-7 που απαγορεύει την είσοδο σε όλα τα οχήµατα στο τέλος της οδού και
4. Πινακίδες του Κ.Ο.Κ. τύπου Ρ-27 που απαγορεύει την αριστερή στροφή , τύπου Ρ-28 που απαγορεύει την
δεξιά στροφή, τύπου Ρ-49 υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εµπρός και τύπου Ρ-50δ υποχρεωτική
κατεύθυνση πορείας µε στροφή δεξιά.
Οι θέσεις που θα τοποθετηθούν οι ρυθµιστικές πινακίδες
αποτυπώνονται στο συνηµµένο
Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα Σήµανσης. Η απαγόρευση της στάθµευσης θα είναι και για τις δύο πλευρές της οδού.
Θέσεις στάθµευσης για την εξυπηρέτηση των µόνιµων κατοίκων, όπως και των επισκεπτών, θα
υπάρξουν σε ∆ηµοτικό χώρο στάθµευσης (Parking) που θα διαµορφωθεί σε επαφή µε την οδό που
µονοδροµείται εντός του οικισµού νοτιοδυτικά.
Η προµήθεια και η τοποθέτηση των ρυθµιστικών πινακίδων σήµανσης Κ.Ο.Κ. θα υλοποιηθεί από
την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας.
Η παρούσα µελέτη κυκλοφοριακής ρύθµισης ήταν αίτηµα του Προέδρου και των κατοίκων της
Κοινότητας ∆ρυµώνα του ∆ήµου Λευκάδας κατόπιν του αριθµ. 28/21-07-2020 εγγράφου τους.
Η εκπόνηση της παρούσης µελέτης υλοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. του Ν.2696/99 (ΦΕΚ 57Α) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Κ.Ο.Κ) όπως τροποποιήθηκε
µε τον Ν.3542/2007 (ΦΕΚ50Α) και του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ261Α) που αντικαθιστά συνολικά το άρθρο
52 του Ν.2696/1999.
2. του Ν.4688/20 (ΦΕΚ 101Α) και συγκεκριµένα το Άρθρο 65 παρ.7, & ΦΕΚ 2448Β/ 2020 " Έγκριση
Τεχνικών Οδηγιών...." του ΥΠΕΝ
3. τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήµανσης Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ),
Τεύχος 6, της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
4. του αριθµ. 221252 / 18-09-2017 µε Α∆Α: ΩΤΘΚΟΡ1Φ-034 έγγραφο ∆ιευκρινίσεων -Οδηγιών του
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Π∆Ε&Ι
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρµοδιότητες» καθώς και
2. το άρθρο 65 παράγραφο 7 του Ν.4688/20 (ΦΕΚ 101Α) "... Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του οικείου δήµου ή της οικείας περιφέρειας, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), και ύστερα από
µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων σε οδούς αρµοδιότητάς
τους, είτε για ορισµένες ώρες της ηµέρας είτε για το σύνολο της ηµέρας, καθώς και η προσωρινή
απαγόρευση στάσης και στάθµευσης..."
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Εισηγούµεθα
Την έγκριση της παραπάνω µελέτης που µονοδροµεί και απαγορεύει την στάθµευση στην κεντρική
∆ηµοτική οδό που διέρχεται εντός του οικισµού της Κοινότητας ∆ρυµώνα του ∆ήµου Λευκάδας. Η στάθµευση
θα απαγορεύεται και στις δύο πλευρές της οδού και σε όλο της το µήκος όπως φαίνεται και στο συνηµµένο
Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα Σήµανσης. Η ρύθµιση αυτή δεδοµένης της γεωµετρίας της οδού, είναι αναγκαία για
λόγους ασφάλειας για την κυκλοφορία πεζών, ΑΜΕΑ, ποδηλάτων και οχηµάτων. Επίσης είναι αναγκαία και
για την µείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σύµφωνα µε το το άρθρο 65 παράγραφο 7
του Ν.4688/20 (ΦΕΚ 101Α).»
Στη συνέχεια έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις ο κ. Θωµάς Γεωργάκης, µηχανικός της Τ.Υ. του ∆ήµου.

•
•
•
•
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ε.Π.Ζ. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ όπως
αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18.
τις δ/ξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων της Ε.Π.Ζ.
τις δ/ξεις της περίπτ. α της παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 4623/19.
τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 65 του Ν.4688/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της µελέτης " ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ∆ΡΥΜΩΝΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ " που µονοδροµεί και απαγορεύει την στάθµευση στην κεντρική ∆ηµοτική οδό που
διέρχεται εντός του οικισµού της Κοινότητας ∆ρυµώνα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η στάθµευση να απαγορεύεται και στις δύο πλευρές της οδού και σε όλο της το µήκος όπως φαίνεται
και στο συνηµµένο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα Σήµανσης. Η ρύθµιση αυτή δεδοµένης της γεωµετρίας της οδού,
είναι αναγκαία για λόγους ασφάλειας για την κυκλοφορία πεζών, ΑΜΕΑ, ποδηλάτων και οχηµάτων. Επίσης
είναι αναγκαία και για την µείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σύµφωνα µε το το
άρθρο 65 παράγραφο 7 του Ν.4688/20 (ΦΕΚ 101Α).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 7/2020.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΥΓ∆ΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
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