ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 8ης/2020 Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 15/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00,
ήλθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 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: 19131/26-10-20 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λύγδας Σπυρίδων (Πρόεδρος)
1. Λιβιτσάνος Ιωάννης
2. Αργυρός Νικόλαος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Μαργέλη Μαρία (αναπλ. Γαζή Αναστάσιου)
3. Βλάχου Ειρήνη
4. Τυπάλδος Νικόλαος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
5. Γαζής Νικόλαος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
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.
Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
Γαζή Αναστάσιο.

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση ή µη της µελέτης µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ Ο∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
ης

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η ανωτέρω πεζοδρόµηση αφορά µόνο στην ηµέρα της 28
Οκτωβρίου, Εθνικής µας Εορτής και αργίας, δεδοµένου ότι δεν θα υπάρξουν ειδικές συµπληρωµατικές
ρυθµίσεις, λόγω µη τέλεσης των παρελάσεων.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον της
Συνεδρίασης, για τους προαναφερόµενους λόγους.
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 αφόρα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην χερσαία ζώνη
λιµένα, καθώς και στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Λευκάδας για την υλοποίηση της πεζοδρόµησης των
οδών Άγγελου Σικελιανού, ∆. Γολέµη, Καρούσου Τζαβαλλά, Αρχ. Αρακλειώτη και Αν. Σκιαδαρέση. Ο χρόνος
ισχύος θα είναι για την 28η Οκτωβρίου ηµέρα Τετάρτη και για τις ώρες από 09:00(π.µ.) έως 16:00(µ.µ.).
Η πεζοδρόµηση στη χερσαία ζώνη λιµένα Λευκάδας θα υλοποιηθεί από την αρχή της οδού ∆ηµητρίου
Γολέµη (κυκλικός κόµβος αστυνοµίας) µέχρι το τέλος της οδού Άγγελου Σικελιανού (παλιό ∆ηµαρχείο) και θα
απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων απο 09:00(π.µ.) έως και τις 16:00(µ.µ.) Ακόµη θα απαγορευτεί στο
παραπάνω χρονικό διάστηµα και η είσοδος οχηµάτων στις οδούς Καρούσου Τζαβαλά, Αρχ. Αρακλειώτη και
Αν. Σκιαδαρέση . Θα επιτρέπεται η κυκλοφορία µόνο σε οχήµατα µονίµων κατοίκων του ιστορικού κέντρου
καθώς θα εξυπηρετούνται και οι επείγουσες ανάγκες.
Η παρούσα κυκλοφοριακή ρύθµιση είναι προσωρινή (µίας ηµέρας). Λόγω της εθνικής επετείου (28η
Οκτωβρίου) είναι αργία και ο κυκλοφοριακός φόρτος θα είναι χαµηλός σε σχέση µε τις εργάσιµες ηµέρες.
Θέσεις στάθµευσης για την εξυπηρέτηση των µόνιµων κατοίκων, όπως και των επισκεπτών,
υπάρχουν στον υπαίθριο χώρο στάθµευσης (Parking) του Λιµενικού Ταµείου στην ανατολική παραλία καθώς
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και στον ∆ηµοτικό χώρο στάθµευσης στο Πνευµατικό Κέντρο (παλιό ∆ηµαρχείο).
Η παρούσα κυκλοφοριακή ρύθµιση της πεζοδρόµησης για να υλοποιηθεί ορθά και να εξυπηρετηθούν
οι µόνιµοι κάτοικοι του ιστορικού Κέντρου καθώς και άλλες ανάγκες ∆ηµοτών και επισκεπτών πρέπει
απαραίτητα να βοηθηθεί από το προσωπικό του Λιµεναρχείου καθώς και του τµήµατος της Τροχαίας
Λευκάδας.
Η σήµανση της θα υλοποιηθεί µε ρυθµιστικές πινακίδες του Κ.Ο.Κ. τύπου Ρ-7 που απαγορεύουν την είσοδο
σε όλα τα οχήµατα, Ρ-47 που κατευθύνουν την κυκλοφορία των οχηµάτων αριστερά και Ρ-48 που κατευθύνουν
την κυκλοφορία των οχηµάτων δεξιά και που θα τοποθετηθούν: α) στο ύψος του κυκλικού κόµβου της
αστυνοµίας στην οδό ∆. Γολέµη , β) στο ύψος της αρχής του πεζοδρόµου προς το Παζάρι (κατάστηµα
ΚΑΡΜΑ), γ) στο ύψος του Πνευµατικού Κέντρου στην οδό Άγγελου Σικελιανού, δ) στην πλωτή γέφυρα στο
ΚΑΣΤΡΟ και ε) στην οδό Καρούσου Τζαβαλά.
Ακόµη θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες για την έξοδο απο την πόλη και το νησί µε
λογότυπο "Έξοδος Λευκάδας µέσω Γύρας", στις θέσεις: α) στην επαρχιακή οδό στον κόµβο Καλιγωνίου, β)
στην επαρχιακή οδό στον κόµβο του καταστήµατος Κοτσόβολος ,γ) στην δηµοτική οδό Άγγελου Σικελιανού
στο ύψος του Πνευµατικού Κέντρου, δ) στον κόµβο του Αγίου Μηνά και ε) στον κυκλικό κόµβο της αστυνοµίας
στην οδό ∆. Γολέµη . Για την είσοδο της πόλης θα τοποθετηθεί πληροφοριακή πινακίδα µε λογότυπο "Έίσοδος
Λευκάδας µέσω Γύρας", στο ύψος της πλωτής γέφυρας στο Κάστρο που θα κατευθύνει την κυκλοφορία µέσω
του παραλιακού δρόµου της Γύρας. Οι θέσεις που θα τοποθετηθούν οι πληροφοριακές και ρυθµιστικές
πινακίδες αποτυπώνονται στο συνηµµένο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα Σήµανσης.
Η προµήθεια και η τοποθέτηση των ρυθµιστικών και πληροφοριακών πινακίδων σήµανσης Κ.Ο.Κ.
θα υλοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας σε συνεργασία µε το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο.
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.4706/2020 (ΦΕΚ 136Α) και συγκεκριµένα το
Άρθρο 90 παρ.3. και 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.
Εισηγούµεθα
Την έγκριση της παραπάνω µελέτης που πεζοδροµεί την χερσαία ζώνη λιµένα Λευκάδας από την
αρχή της οδού ∆ηµητρίου Γολέµη (κυκλικός κόµβος αστυνοµίας) µέχρι το τέλος της οδού Άγγελου Σικελιανού
(παλιό ∆ηµαρχείο), καθώς και τις οδούς του Ιστορικού Κέντρου της πόλης, Καρούσου Τζαβαλά, Αρχ.
Αρακλειώτη και Αν. Σκιαδαρέση την 28η Οκτωβρίου του έτους 2020 ηµέρα Τετάρτη και για το χρονικό
διάστηµα από 09:00(π.µ.) έως και τις 16:00(µ.µ.) όπως ακριβώς περιγράφεται παραπάνω.»
Στη συνέχεια ο εισηγητής ενηµέρωσε την Επιτροπή για την αρ. 28/2020 απόφαση της Κοινότητας
Λευκάδας, µε την οποία γνωµοδοτεί θετικά για τις ανωτέρω ρυθµίσεις εκτός του κλεισίµατος των οδών Γολέµη
και δρόµου Κάστρου, οι οποίες όµως δεν είναι αρµοδιότητας της Ε.Π.Ζ.
Στη συνέχεια ο κ. Γαζής Νικόλαος είπε τα εξής: Υπάρχει µεγάλο πρόβληµα κυκλοφοριακό και στο Μ.Αυλάκι.
Για το συγκεκριµένο θέµα, είµαι υπέρ των πεζοδροµήσεων, αλλά δεν συµφωνώ µε τους αιφνιδιασµούς. Για
µόνιµα µέτρα θα συµφωνούσα, αλλά να µην αιφνιδιάζουµε τους δηµότες. Είµαι υπέρ της άποψης να είναι
µονίµου χαρακτήρα. ∆εν ψηφίζω την εισήγηση.
Η κα Μαργέλη Μαρία στη συνέχεια είπε: Εγώ πιστεύω ότι οι πεζοδροµήσεις αναβαθµίζουν την καθηµερινότητά
µας και θα ψηφίσω την εισήγηση.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν τέσσερα (4) µέλη της Επιτροπής, οι κ.κ. Λύγδας Σπυρίδων, Αργυρός Νικόλαος,
Μαργέλη Μαρία και Τυπάλδος Νικόλαος.
Κατά ψήφισε ο κ. Γαζής Νικόλαος.
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 της περίπτ. α της παρ.
13 του άρθρου 5 του ν. 4623/19.
•
τις δ/ξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων της Ε.Π.Ζ. όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν µε τις δ/ξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.
•
Την αρ.28/20 απόφαση της Κοινότητας Λευκάδας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Την έγκριση της µελέτης µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ
Ο∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», που πεζοδροµεί την χερσαία ζώνη λιµένα Λευκάδας από την αρχή της
οδού ∆ηµητρίου Γολέµη (κυκλικός κόµβος αστυνοµίας) µέχρι το τέλος της οδού Άγγελου Σικελιανού (παλιό
∆ηµαρχείο), -απόφαση Λιµενικού Ταµείου-, καθώς και τις οδούς του Ιστορικού Κέντρου της πόλης, Καρούσου
Τζαβαλά, Αρχ. Αρακλειώτη και Αν. Σκιαδαρέση, την 28η Οκτωβρίου του έτους 2020 ηµέρα Τετάρτη και για το
χρονικό διάστηµα από 09:00 (π.µ.) έως και τις 16:00(µ.µ.) όπως ακριβώς περιγράφεται παραπάνω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 15/2020.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΥΓ∆ΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
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