Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:7/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:40/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 15 του μήνα Ιουνίου
του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.17567/10.6.11 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 ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) 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 Σπύρος
6) Γεωργάκης Βασίλειος
7) Σίδερης Αντώνης
8)Στραγαλινός Βασίλης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ. Απόφαση της Επιτροπής ,σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της
Λευκάδας ενόψει θερινής περιόδου, σύμφωνα με την 62/11 απόφαση της Δ/Κ/Λευκάδας.
Εισηγήτρια: κ. Σκιαδά Ζωή- Πρόεδρος Επιτροπής

Η Εισηγήτρια και Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι με το αρ.πρ.664/10-6-11 υπηρεσιακό της
σημείωμα ,η Δημοτική Κοινότητα Λευκάδας υπέβαλε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , την
αρ.62/2011 απόφασή της σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Λευκάδας ενόψει
θερινής περιόδου.
Με αυτή της την απόφαση η Δημοτική Κοινότητα Λευκάδας εισηγείται στην Επιτροπή τα εξής:

«1. Για την αποσυμφόρηση της πλατείας του Αγίου Μηνά, να τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες:
α) Πριν από τον Πόντε για να κατευθύνονται τα αυτοκίνητα ανάλογα του προορισμού τους.
β) πριν από τον κόμβο Ηρώων Πολυτεχνείου και Τζεβελέκη προώθηση της κυκλοφορίας αριστερά για
Νυδρί-Βασιλική.
γ) στο παλαιό Δημαρχείο και Ι.Κ.Α. πινακίδες για Ι.Μ. Φανερωμένης-Τσουκαλάδες- Άγιο ΝικήταΚάθισμα.
δ) Στην οδό Φιλοσόφων & Πεφανερωμένης κατευθυντήρια πινακίδα.
ε) 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).

1) Ι.Κ.Α.
2) Λ. Βύρωνα & 8ης Μεραρχίας.
3) Άγιο Μηνά-φούρνος Αργυρού
4) Κρεωπολείο Παπαμάνου
5) Κολοκοτρώνη & 8ης Μεραρχίας
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. Δρόμος Αγίας Μαρίνας: από το τρίγωνο και μέχρι τα ενοικιαζόμενα «Μούσες» να γίνει διπλή
διαγράμμιση, το οποίο πρότεινε και η Τροχαία Λευκάδας, να τοποθετηθούν πινακίδες με ανώτατο όριο
τα 20 χιλ. και πλαστικά σαμάρια σε κοντινά διαστήματα. Άμεση αποκατάσταση του οδοστρώματος και
καθαρισμός δεξιά και αριστερά του δρόμου.
4. 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.
5. Επικαιροποίηση της απόφασης για μονοδρόμηση του οικισμού Φρυνίου,
6. Να περιοριστούν οι θέσεις ΤΑΞΙ στην παραλία και να γίνουν θέσεις για δίκυκλα, έτσι ώστε να μην
παρκάρουν τα δίκυκλα μπροστά από το σήμα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας της Άγγ. Σικελιανού
για να διευκολύνεται η διέλευση των οχημάτων άμεσης ανάγκης (πυροσβεστική, ασθενοφόρο, κ.λπ).
Απαιτείται αυστηρή αστυνόμευση.
7. Να γίνει διαγράμμιση όλων των θέσεων ΑΜΕΑ.
8. Να μην γίνει μονοδρόμηση της Καποδιστρίου να μείνει ως έχει και να εφαρμοσθεί η νομοθεσία για
την απαγόρευση της στάθμευσης στις γωνίες.
9. Μονοδρόμηση της οδού Ι. Μαρίνου από την Παναγία των Ξένων προς ΟΤΕ, όπως ίσχυε και
παλαιότερα.
10. 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.
11. Να τοποθετηθεί μπάρα στην πλατεία δίπλα από την Αίθουσα Τέχνης «Θεόδωρος Στάμος».
12. Να απαγορευθεί η κυκλοφορία στην οδό Βερροιώτη από την Παναγία των Ξένων έως τον Άγιο
Σπυρίδωνα και να επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων των μονίμων κατοίκων της περιοχής ύστερα από
ειδική άδεια.
13. Στην οδό Σκιαδαρέση να απαγορευθεί η στάθμευση των οχημάτων από στην πλευρά της πλατεία
«Μαρκά».
14. Να τοποθετηθούν επίκαιρες πληροφοριακές πινακίδες σε καίρια σημεία της πόλης.
15. 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 δεξιάαριστερά.
16. Απομάκρυνση όλων των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων».
Κατόπιν των παραπάνω η Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει κάποιες διαφοροποιήσεις σχετκά
με τις παραπάνω προτάσεις της Δ/Κ Λευκάδας, πιο συγκεκριμένα:
1.Στην αρ. 3 πρόταση της Δ/Κ, το ανώτατο όριο ταχύτητας 40 χλμ.
2. Στην αρ. 6 πρόταση της Δ/Κ, οι θέσεις των ΤΑΞΙ 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).
3.Στην αρ.8 πρόταση της Δ/Κ, η 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).
4. Στην αρ.9 πρόταση της Δ/Κ, να γίνει μονοδρόμηση της οδού Ι. Μαρίνου από τον ΟΤΕ πρός Παναγία
των Ξένων.
5. Με την αρ.12 πρόταση της Δ/Κ, διαφωνώ.
6. Με την αρ.13 πρόταση της Δ/Κ, διαφωνώ ως προς τη στάθμευση την οποία προτείνουμε να
γίνεται εκ περιτροπής και από τις δύο πλευρές της πλατείας ΜΑΡΚΑ.

7.Επίσης προτείνουμε να δημιουργηθούν διαβάσεις για πεζούς στην οδό Γολέμη, στα σημεία
που βρίσκονται τα εστιατόρια και οι καφετέριες.
Και εκάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο και
έλαβε υπόψη της τη παραπάνω εισήγηση , μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δ.Σ. τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει θερινής περιόδου:
1.Για την αποσυμφόρηση της πλατείας του Αγίου Μηνά, να τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες
Α) Πριν από τον Πόντε για να κατευθύνονται τα αυτοκίνητα ανάλογα του προορισμού τους.
Β) Πριν από τον κόμβο Ηρώων Πολυτεχνείου και Τζεβελέκη προώθηση της κυκλοφορίας αριστερά για
Νυδρί-Βασιλική.
Γ) στο παλαιό Δημαρχείο και Ι.Κ.Α. πινακίδες για Ι.Μ. Φανερωμένης-Τσουκαλάδες- Άγιο ΝικήταΚάθισμα.
Δ) Στην οδό Φιλοσόφων & Πεφανερωμένης κατευθυντήρια πινακίδα.
Ε) 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).
1) Ι.Κ.Α.
2) Λ. Βύρωνα & 8ης Μεραρχίας.
3) Άγιο Μηνά-φούρνος Αργυρού
4) Κρεωπολείο Παπαμάνου
5) Κολοκοτρώνη & 8ης Μεραρχίας
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. Δρόμος Αγίας Μαρίνας: από το τρίγωνο και μέχρι τα ενοικιαζόμενα «Μούσες» να γίνει διπλή
διαγράμμιση, το οποίο πρότεινε και η Τροχαία Λευκάδας, να τοποθετηθούν πινακίδες με ανώτατο όριο
τα 40 χιλ. και πλαστικά σαμάρια σε κοντινά διαστήματα. Άμεση αποκατάσταση του οδοστρώματος και
καθαρισμός δεξιά και αριστερά του δρόμου.
4. 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.
5. Επικαιροποίηση της απόφασης για μονοδρόμηση του οικισμού Φρυνίου,
6. 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).
7. Να γίνει διαγράμμιση όλων των θέσεων ΑΜΕΑ.
8. Η 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).
9. Η μονοδρόμηση της οδού Ι. Μαρίνου από τον ΟΤΕ πρός Παναγία των Ξένων.
10. 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.
11. Να τοποθετηθεί μπάρα στην πλατεία δίπλα από την Αίθουσα Τέχνης «Θεόδωρος Στάμος».
12. Στην οδό Σκιαδαρέση να γίνεται η στάθμευση των οχημάτων να γίνεται εκ περιτροπής και από τις
δύο πλευρές της πλατείας «Μαρκά».

13.Να δημιουργηθούν διαβάσεις για πεζούς στην οδό Γολέμη, στα σημεία που βρίσκονται τα
εστιατόρια και οι καφετέριες.
14. Να τοποθετηθούν επίκαιρες πληροφοριακές πινακίδες σε καίρια σημεία της πόλης.
15. 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 δεξιάαριστερά.
16. Απομάκρυνση όλων των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

