ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 31ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 408/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ.
∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 20629/12-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Πολίτης Σπυρίδων
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Σκληρός Παναγιώτης
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
6
Σέρβος Κων/νος
6
Σκληρός Φίλιππος
7
Βλάχος Κων/νος
7
8
Κοντοµίχης Ευάγγελος
8
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
12
Θερµός Ευάγγελος
12
13
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Παπαδόπουλος Ανδρέας
15
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
16
Γιαννιώτης Οδυσσέας
16
17
Τριλίβας Χρήστος
17
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
18
Καρφάκη Μαριάννα
18
19
Κατωπόδη Ευανθία
19
20
Γρηγόρη Ασπασία
20
21
Βικέντιος Νικόλαος
21
22
Μήτσουρας Πέτρος
22
23
Αραβανής Βασίλειος
23
24
Ζουριδάκης Ευτύχιος
24
25
Καββαδάς Θωµάς
25
26
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
26
27
Γληγόρης Κων/νος
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Φίλιππας Γεώργιος αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.∆, και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Βλάχος Κων/νος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Κοντοµίχης Ευάγγελος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆..
ου
Οι ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος και Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆..
ου
Οι ∆.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, Τριλίβας Χρήστος και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 5 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 31ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για
έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης µελέτης µε τίτλο
«ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», εκτιµώµενης αξίας 29.882,52 €
πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/18.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:

«ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τι είναι το σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας;
H αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον ∆ήµο της Λευκάδας,
προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός µεγάλου αριθµού προβληµάτων κινητικότητας που παρουσιάζει ο ∆ήµος.
Ο δήµος της Λευκάδας αντιµετωπίζει µία σειρά θεµάτων που αφορούν τη διαχείριση κινητικότητας, τη διαχείριση της
στάθµευσης, τη µετακίνηση των πεζών και των ποδηλάτων, τις δηµόσιες συγκοινωνίες, τη διαχείριση των
εµπορευµατικών µεταφορών, τον αστικό σχεδιασµό και την χρήση οχηµάτων και νέων τεχνολογιών.
Η περιοχή µελέτης αποτελεί κατά σειρά α) το κύριο αστικό συγκρότηµα του ∆ήµου β) το κύριο τουριστικό θέρετρο γ)
την οδική και ακτοπλοϊκή πύλη εισόδου στο νησί. Είναι ως εκ τούτου εξαιρετικά φορτισµένη περιοχή παρουσιάζοντας
τεράστια προβλήµατα κάθε φύσης µετακίνησης (πεζή ποδηλάτων, ΙΧ, ∆Χ, λεωφορείων κτλ), τα οποία προβλέπεται
να αντιµετωπιστούν µέσω της υλοποίησης ΣΒΑΚ.
Όσον αφορά στη διαχείριση της στάθµευσης, ένα µεγάλο µέρος της περιοχής µελέτης αποτελείται από το Ιστορικό
Κέντρο της πόλης, στο οποίο απαγορεύεται η στάθµευση, ενώ ταυτόχρονα η υπόλοιπη περιοχή στερείται διαθέσιµων
χώρων. Έτσι, κατά την εποχιακή φόρτιση θέρους παρουσιάζεται έντονο πρόβληµα στάθµευσης που επιβαρύνει κάθε
µορφής µετακίνηση. Με την ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ, θα οργανωθούν οι υφιστάµενες θέσεις στάθµευσης σε κατηγορίες,
καθώς επίσης θα µελετηθούν και οργανωθούν οι διαθέσιµοι χώροι στάθµευσης στα όρια περιοχής µελέτης,
αναπτύσσοντας ταυτόχρονα εναλλακτικές διαδροµές πεζών και ποδηλάτων, ώστε να αποφορτιστεί το κέντρο της.
Η ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ, στοχεύει επίσης στην διευκόλυνση της µετακίνησης πεζών και ΑΜΕΑ µέσω της αναβάθµισης
της ικανότητας πεζοδροµίων και διαβάσεων, καθώς επίσης και της οργάνωσης των καταλήψεων δηµόσιων
επιφανειών από τραπεζοκαθίσµατα και άλλες εµπορικού τύπου καταλήψεις.
Θεωρείται ακόµα αναγκαία η διευκόλυνση της κίνησης των ποδηλάτων µέσω της σύνδεσης των υφιστάµενων
ποδηλατοδρόµων της πόλης µεταξύ τους, καθώς επίσης και της οργάνωσης χρήσης των ελεύθερων πλατών που
προκύπτουν από τις υφιστάµενες µελέτες κυκλοφοριακής αναβάθµισης.
Η παράκαµψη της κυκλοφορίας από τα ΜΜΜ µέσω της Περιφερειακής οδού και των απαραίτητων κόµβων καθώς και
η µετακίνηση των στάσεων από φορτισµένα σηµεία του κέντρου θα βοηθήσει σηµαντικά στην αποσυµφόρηση του
κέντρου της πόλης.
Η ολοκλήρωση της διευθέτησης της κυκλοφορίας τους µέσω των οδών παράκαµψης του κυρίως αστικού ιστού, θα
δώσει λύση στο µακροχρόνιο πρόβληµα που δηµιουργεί η διέλευση βαρέων οχηµάτων από το κέντρο της πόλης.
Σχετικά µε την συµβολή του ΣΒΑΚ στον Αστικό σχεδιασµό, προβλέπεται πως θα βοηθήσει σηµαντικά στην
ολοκλήρωση των προβλεποµένων παρεµβάσεων από τις πράξεις εφαρµογής του σχεδίου πόλεως.
Ο ∆ήµος Λευκάδας διαθέτει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό φυσικό περιβάλλον, µε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές οι οποίες
πιέζονται από την τουριστική και οικιστική ανάπτυξη. Η διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής
Κινητικότητας στον ∆ήµο Λευκάδας µε την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάµενων οδικών υποδοµών για την
βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων κρίνεται απαραίτητη.
Το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις
ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για µια
καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάµενες πρακτικές σχεδιασµού και λαµβάνει υπόψη του τις βασικές
αρχές της ενοποίησης, της συµµετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης.
Ένα Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας επιδιώκει να δηµιουργήσει ένα βιώσιµο σύστηµα αστικών µεταφορών µε
την επίτευξη -τουλάχιστον- των ακόλουθων στόχων:
• Εξασφάλιση της προσβασιµότητας που παρέχεται από το δίκτυο µεταφορών σε όλους.
• Βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας.
• Μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκποµπών του θερµοκηπίου και της
κατανάλωσης ενέργειας.
• Αύξηση της αποδοτικότητας και του λόγου κόστους- αποτελεσµατικότητας των µεταφορών, ανθρώπων και
εµπορευµάτων.
• Συµβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού
σχεδιασµού.
Τα οφέλη από την υιοθέτηση και υλοποίηση του σχεδίου περιλαµβάνουν τα παρακάτω:
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής
• Εξοικονόµηση κόστους και προσέλκυση επιχειρήσεων
• Βελτίωση υγείας και περιβάλλοντος
• Βελτιωµένη προσβασιµότητα
• Ορθή χρήση περιορισµένων πόρων
• Συµµετοχή εµπλεκόµενων φορέων και πολιτών
• Ποιοτικότερες και πληρέστερες µελέτες
• Αποτελεσµατική εκπλήρωση νοµικών υποχρεώσεων που πηγάζουν από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο
• Αυξηµένη συνέργεια και συµπληρωµατικότητα
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•

Στροφή προς µια νέα πολιτική αστικής κινητικότητας.

Καθορισµός Περιοχής Έργου
Ο ∆ήµος Λευκάδας είναι ένα νησί του Ιονίου το οποίο µαζί µε τα νησιά Κέρκυρα, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και
Παξοί αποτελούν την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Είναι το τέταρτο σε έκταση νησί στο Ιόνιο µε έκταση 320τ.χλµ και
πληθυσµό 23.693 κατοίκους σύµφωνα µε την τελευταία επίσηµη απογραφή που διενεργήθηκε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. το
2011.
Ο ∆ήµος Λευκάδας αποτελεί έναν από τους 5 Καλλικρατικούς ∆ήµους της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, ο οποίος
συστήθηκε από την συνένωση των προϋπαρχόντων ∆ήµων Λευκάδος, Ελλοµένου, Απολλωνίων, Καρυάς και
Σφακιωτών και των Κοινοτήτων Καλάµου και Καστού.
Ο ∆ήµος Λευκάδας αποτελεί την πρωτεύουσα του Νοµού Λευκάδας και ανήκει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η
Περιφέρεια αποτελείται τους Νοµούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας.
Η περιοχή του έργου περιλαµβάνει την Πόλη της Λευκάδας και ειδικότερα το Ιστορικό Κέντρο και τις περιοχές
“Περιβολίων, Βαρδανίων κτλ., όπως αναφέρονται στα εγκεκριµένα σχέδια πόλης.
Χάρτης Περιοχής Μελέτης
Γεωγραφικά – ∆ηµογραφικά – Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά ∆ήµου.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, κατά την δεκαετία 1991-2001 παρατηρήθηκε µείωση του µόνιµου πληθυσµού στο
∆ήµο Λευκάδας της τάξεως του 5,20%, ενώ την δεκαετία 2001-2011, παρατηρήθηκε µεγαλύτερη µείωση της τάξεως
του 8,95%.
Η κυρίαρχη απασχόληση των κατοίκων είναι αρχικά ο τριτογενής και στην συνέχεια ο δευτερογενής τοµέας ενώ ο
πρωτογενής τοµέας είναι ιδιαίτερα συρρικνωµένος και παρουσιάζει σηµαντική µείωση στο διάστηµα 2001-2011. Η
κυρίαρχη απασχόληση των κατοίκων χαρακτηρίζει τον ∆ήµο ως αστικό κέντρο.
Η πόλη της Λευκάδας αποτελεί το διοικητικό και οικονοµικό κέντρο του ∆ήµου. Γύρω από το λιµάνι της πόλης είναι
συγκεντρωµένες πολλές υπηρεσίες για τη εξυπηρέτηση των πολιτών και επισκεπτών. Τόπος καθηµερινής
συνάντησης η κεντρική πλατεία όπου στη δυτική της πλευρά δεσπόζει ο Ναός του Αγίου Σπυρίδωνος που είναι ο
πρώτος Ναός της πόλης και χαρακτηρίζεται ως θρησκευτικό, πολιτιστικό και ιστορικό µνηµείο. Η πόλη της Λευκάδας
διαθέτει επίσης πλούσια πολιτιστική υποδοµή.
Χωροθέτηση - Υποδοµές
Μια σειρά από µεγάλα έργα υποδοµής που υλοποιήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή,
συνέβαλαν στο να “προσεγγίσει” η Λευκάδα την ηπειρωτική Ελλάδα αυξάνοντας τις µετακινήσεις στο νησί και
καθιστώντας την ανάγκη εφαρµογής ενός Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας εντονότερη. Σε αυτά
περιλαµβάνονται:
•
•
•
•

η λειτουργία της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου διευκολύνει σηµαντικά τη σύνδεση του νησιού µε την υπόλοιπη
Ελλάδα, καθώς και µε το λιµάνι της Πάτρας που απέχει 170 χλµ.
η υποθαλάσσια σήραγγα Πρεβέζης-Ακτίου καθιστά εύκολη την πρόσβαση στο νησί από τη βορειοδυτική
Ελλάδα, αλλά και από το λιµάνι της Ηγουµενίτσας, που απέχει 100χλµ.
η ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού που έδωσε σηµαντική ώθηση στο νησί.
η ολοκλήρωση της ευρείας παράκαµψης του Αγρινίου ( µήκους 34 χλµ.) και η σχετικά οµαλή εξέλιξη του
οδικού άξονα Αµβρακία- Ακτίο, γεγονότα που αποτέλεσαν σηµαντικές εξελίξεις για το νησί.

Το υφιστάµενο οδικό δίκτυο του νησιού καλύπτει σχετικά ικανοποιητικά τις ανάγκες µετακίνησης κατοίκων και
επισκεπτών, εµφανίζει όµως ανάγκες βελτίωσης σε θέµατα βατότητας, σήµανσης και ασφάλειας. Ιδιαίτερα
ικανοποιητική είναι η κατάσταση των δρόµων του επαρχιακού δικτύου, ενώ το αγροτικό δίκτυο είναι επαρκές στα όρια
των αποµακρυσµένων οικισµών.
Το νησί της Λευκάδας δεν διαθέτει αεροδρόµιο.
Η σύνδεση της Λευκάδας µε τα γύρω νησιά πραγµατοποιείται από το Νυδρί µε καθηµερινά δροµολόγια για Κάλαµο,
Μεγανήσι, Κεφαλονιά( Φισκάρδο), και Ιθάκη (Φρίκες). Η πρόσβαση των κατοίκων των δύο άλλων νησιών του ∆ήµου
( Κάλαµος και Καστός) µε τη Λευκάδα, γίνεται και οδικώς( µέσω Μύτικα Αιτ/νίας).
Σηµαντική υποδοµή για το θαλάσσιο τουρισµό, αποτελεί η µαρίνα της Λευκάδας, µία από τις πιο σύγχρονες της
χώρας, η οποία διαθέτει 620 θέσεις ελλιµενισµού, έργα υποδοµής και εγκαταστάσεις, που εκτείνονται σε 70.000 τ.µ.
Στόχοι ΣΒΑΚ
Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να έχουν τους εξής στόχους:
•

Την ανάδειξη της σύγχρονης φυσιογνωµίας της πόλης, του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή και των στοιχείων
της ιστορίας της.
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•

Φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον, δίνοντας έµφαση στους πυλώνες της βιώσιµης κινητικότητας που είναι η
δηµόσια συγκοινωνία, το περπάτηµα και το ποδήλατο µε σχεδιασµό αντίστοιχων δικτύων υψηλού επιπέδου
εξυπηρέτησης και προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

•

Εφαρµογή µέτρων και παρεµβάσεων για την ενθάρρυνση της µετακίνησης µε δηµόσια συγκοινωνία, ποδήλατο ή
πεζή και αποθάρρυνση της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου για τις καθηµερινές µετακινήσεις κυρίως µέσω της
πολιτικής στάθµευσης. Ταυτόχρονα αντιµετώπιση των προβληµάτων στάθµευσης στο κέντρο µε στόχο η
αναζήτηση θέσης στάθµευσης να γίνει λιγότερο χρονοβόρα.

•

Άµεση υλοποίηση σηµειακών παρεµβάσεων µικρής έκτασης σε επιλεγµένες θέσεις ιδιαίτερης βαρύτητας για την
ορθή εφαρµογή των προβλέψεων της µελέτης.

•

Στρατηγικός σχεδιασµός και προγραµµατισµός των προτεινόµενων έργων και παρεµβάσεων βιώσιµης
κινητικότητας, µε τρόπο ώστε να διασφαλιστεί µια οµαλή διαδικασία υλοποίησής τους στα επόµενα χρόνια.

•

Την παράκαµψη της διερχόµενης κυκλοφορίας από τον αστικό ιστό µε την δηµιουργία νέων περιµετρικών οδικών
συνδέσεων των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων τόσο µε την πόλη όσο και µεταξύ τους.

•

Την αποφόρτιση της Περιφερειακής οδού και την ενίσχυση της λειτουργίας της ως αστικής αρτηρίας.

•

Τη σύνδεση του οικιστικού ιστού της πόλης µε την παρόχθια ζώνη.

•

Την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε την βελτίωση των προσβάσεων.

•

Την ανάδειξη των βυζαντινών µνηµείων της πόλης σε συνδυασµό µε την κίνηση των πολιτών και τουριστών.

Η µελέτη θα υποστηρίζεται από µαθηµατικό µοντέλο µέσω του οποίου θα τεκµηριώνονται οι επιπτώσεις των
παρεµβάσεων και µέτρων στην κατανάλωση καυσίµων και τις εκποµπές CO2, Η µελέτη θα συνταχθεί σε περιβάλλον
GIS (Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών). Όλα τα στοιχεία της µελέτης θα παραδοθούν και σε ψηφιακή µορφή.
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και µετατροπές χρειαστούν, ώστε να είναι συµβατά µε τα συστήµατα που διαθέτει ο
∆ήµος µας, θα είναι υποχρέωση του αναδόχου.
Κυκλοφοριακές µελέτες και δράσεις
Οι προσπάθειες σχετικές µε τα κυκλοφοριακά προβλήµατα και την προώθηση της βιώσιµης αστικής κινητικότητας
που έχουν γίνει τα τελευταία στο ∆ήµο Λευκάδας περιλαµβάνουν:
• την εγκεκριµένη µελέτη "Κυκλοφοριακή διερεύνηση πόλης Λευκάδας" και
• την εγκεκριµένη µελέτη µε τίτλο "Μελέτη τριών κόµβων (Καραβέλα-Φιλοσόφων, Γαζή-Κατωπόδη-Ξ. Γρηγόρη,
Περιγιαλίου)"
Παράλληλες δράσεις που έχουν προωθηθεί τα τελευταία 3 έτη αφορούν:
• την εφαρµογή µέτρων περιορισµού της στάθµευσης στην δυτική και ανατολική παραλιακή οδό του Ιστορικού
Κέντρου.
• την εντατικοποίηση των ελέγχων παράνοµης στάθµευσης και αναβάθµιση της Σήµανσης κατακόρυφης και
οριζόντιας στο Ιστορικό Κέντρο.
Σχετικές δράσεις επαφής των πολιτών µε θέµατα Αστικής Βιώσιµης Κινητικότητας (π.χ. συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή
Εβδοµάδα Κινητικότητας) αφορούν:
• στην ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας 2014,
• στον ποδηλατικό γύρο της πόλης στα πλαίσια του Προγράµµατος Ecomobility 2015-16,
ου
• στη συµµετοχή – διοργάνωση του 4ου, 5 και 6ου Πράσινου Ηµιµαραθωνίου.
Παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει µέχρι σήµερα προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα που αφορούν την
κυκλοφορία στην περιοχή, δεν έχει διαµορφωθεί ακόµα µία ολοκληρωµένη πολιτική βελτίωσης της κινητικότητας και
της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Περιεχόµενο και αντικείµενο µελέτης
Η περιοχή του έργου περιλαµβάνει την Πόλη της Λευκάδας και ειδικότερα το Ιστορικό Κέντρο και τις περιοχές
“Περιβολίων, Βαρδανίων κτλ., όπως αναφέρονται στα εγκεκριµένα σχέδια πόλης
Βασικό αντικείµενο της µελέτης είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου για τη διαχείριση και το σχεδιασµό
µέτρων και παρεµβάσεων βιώσιµης κινητικότητας, µε χρονικό ορίζοντα 15 ετών. Το σχέδιο αυτό θα περιέχει
στρατηγικό και επιχειρησιακό σκέλος.
Ο σχεδιασµός Βιώσιµης Κινητικότητας θα αναφέρεται σε όλες τις συνιστώσες (υποσυστήµατα) του αστικού
συστήµατος µεταφορών, µε βασικούς άξονες:
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•

Ύπαρξη ενιαίου Χωροταξικού, Πολεοδοµικού και Συγκοινωνιακού σχεδιασµού (εναρµόνιση των χρήσεων γης
που προβλέπονται στο ΓΠΣ - και το υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. - µε το είδος των συγκοινωνιακών υποδοµών,
ιεράρχηση οδικού δικτύου, ιεραρχηµένη ανάπτυξη υποδοµών κλπ).

•

∆ιαχείριση κυκλοφορίας (οδική ασφάλεια, µέσα µαζικής µεταφοράς, έξυπνη κυκλοφορία, στάθµευση παρά την
οδό και εκτός οδού).

•

Ήπιες µορφές µετακίνησης (υποδοµές για ήπιες µορφές µετακινήσεων, ρυθµίσεις για ήπιες µεταφορές
µετακινήσεων).

•

Τεχνολογίες και µέτρα για το περιβάλλον (τεχνολογίες για περιορισµό εκποµπών στα οχήµατα και στα καύσιµα,
ελεγχόµενη στάθµευση, περιβαλλοντική τιµολόγηση IX κ.λ.π.)

Η διαδικασία κατάστρωσης του συνολικού Σχεδίου αρθρώνεται στα ακόλουθα 2 βασικά βήµατα:
(α) ανάλυση και αποτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης, επισήµανση των σχετικών προβληµάτων και αναγκών και
(β) διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για την αντιµετώπισή τους µε γνώµονα την διασφάλιση βιώσιµης
κινητικότητας σε κατοίκους, εργαζόµενους, επισκέπτες της πόλης, παιδιά και ατόµων µε αναπηρία
Το Σχέδιο θα περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα βήµατα:
1. Καθορισµός των δυνατοτήτων για ένα επιτυχηµένο σχέδιο.
Περιλαµβάνονται η δέσµευση στις αρχές της βιώσιµης κινητικότητας, η αξιολόγηση των επιπτώσεων από το
Περιφερειακό και Εθνικό σύστηµα σχεδιασµού, το στάδιο της αυταξιολόγησης του φορέα, η επανεξέταση των
διαθέσιµων πόρων, ο καθορισµός χρονοδιαγράµµατος και η αναζήτηση των εµπλεκόµενων φορέων.
2. Καθορισµός της διαδικασίας ανάπτυξης και του πεδίου εφαρµογής του Σχεδίου.
Περιλαµβάνονται ο γεωγραφικός προσδιορισµός του σχεδίου, ο συντονισµός των πολιτικών και η ολοκληρωµένη
προσέγγιση του σχεδίου, ο σχεδιασµός και η ενεργή συµµετοχή των πολιτών και εµπλεκόµενων φορέων, κα΄θως
και η συµφωνία σχετικά µε το πρόγραµµα εργασιών και διαχείριση.
3. Ανάλυση της κατάστασης κινητικότητας και ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων.
Περιλαµβάνονται τα στάδια αφενός της προετοιµασίας ανάλυσης των προβληµάτων και ευκαιριών που θα
βασίζεται σε επικαιροποιηµένα και εξειδικευµένα ποσοτικά δεδοµένα και µετρήσεις και αφετέρου της ανάπτυξης
σεναρίων.
4. Ανάπτυξη κοινού οράµατος.
Περιλαµβάνονται η ανάπτυξη ενός κοινού οράµατος για την αστική κινητικότητα και η ανάπτυξη µετρήσιµων και
ρεαλιστικών στόχων.
5. Σχεδιασµός αποτελεσµατικού πλαισίου µέτρων.
Περιλαµβάνονται ο προσδιορισµός των αποτελεσµατικότερων µέτρων, µεταφοράς εµπειρίας, η επιλογή µέτρων
µε την καλύτερη σχέση τιµής - απόδοσης, καθώς και η χρήση συνεργειών και η δηµιουργία ολοκληρωµένων
πακέτων µέτρων.
6. Συµφωνία για τον καθορισµό αρµοδιοτήτων και καταµερισµό στόχων
Περιλαµβάνονται η ανάλυση αρµοδιοτήτων και πόρων καθώς και η προετοιµασία ενός σχεδίου δράσης και
προϋπολογισµού.
7. Ανάπτυξη µεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου µε τη χρήση δεικτών.
Η επίβλεψη της µελέτης θα γίνει από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία ευθύνεται για την
παρακολούθηση της σύµβασης της µελέτης, την τήρηση των όρων της από τον Ανάδοχο και τη διατύπωση
εισηγήσεων και παρατηρήσεων σχετικών µε το αντικείµενο της σύµβασης προς τη ∆ηµοτική Αρχή.
Εισηγούµαι την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206
του Ν4555/18.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:
Εγκρίνει την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης, µε πρόχειρο διαγωνισµό, δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης
µελέτης µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», εκτιµώµενης αξίας
29.882,52 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/18.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 408/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

5

