
                    
      ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

      ΔΗΜΟ  ΕΡΜΘΟΝΘΔΑ 

      ΝΟΜΟ  ΑΡΓΟΛΘΔΑ  

      ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

                              
     Από ην Πξαθηηθνύ ηεο ππ.αξ. 4

εο
 /2016  πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

 

 ΘΕΜΑ 5o:  ρεηηθά κε θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ πεξηνρή Κόζηα  Γ.Κ.  Πνξηνρειίνπ .  
   

   ήκεξα  ζηηο 28 /11/2016, εκέξα Σξίηε   θαη ώξα  12:00 κ  ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ζπλήιζε ζε  

ζπλεδξίαζε ζε αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, ύζηεξα από ηελ 

10923/22-11-2015 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, 

ζύκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10 κε ηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

      Αθνύ δηαπηζηώζεθε  απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν εθηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα 

παξαθάησ ηέζζεξα   (4) κέιε: 

 

             ΠΑΡΟΝΣΕ              ΑΠΟΝΣΕ 

1. Φσζηίλε  Καιιηόπε  ( Πξόεδξνο)  1.  Σόθαο Αλαζηάζηνο    

2.   Ρνύζζεο  Ησάλλεο    2.   Γαλώζεο  Ησζήθ                                                                                                              

3.   Νηνύβαιεο  Γεκήηξηνο                                                                                                        3.   Κνηζνβνύ Μαξία                                                                                                 

4.   Μήηζνπ Κπξηαθή      

 

 ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν ππάιιεινο Γαιαλόο Κνζκάο   γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ .  

                H   Πξόεδξνο εηζεγνύκελε ην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο: 

Σν πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο  Πνξηνρειίνπ κε ηελ αξηζκ  38/2016 απόθαζή 

ηνπ ελέθξηλε ηελ 116/2016 Σερληθή έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Έξγσλ, Ύδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ καο  πεξί Κπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ θνληά ζην πνξζκείν ηεο 

Κόζηαο  ηελ νπνία θαη ζαο παξνπζηάδσ : 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Ζ παξνύζα ηερληθή έθζεζε ζπληάρζεθε γηα λα πεξηγξάςεη θαη λα βειηηώζεη ηηο 

θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ηε ζήκαλζε νδώλ ζηηο νδνύο πξόζβαζεο ηεο Κόζηαο. 

Οη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο θνληά ζην πνξζκείν ηεο Κόζηαο είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιεο. 

Σν πνξζκείν απηό είλαη ην πην θνληηλό ζεκείν επηθνηλσλίαο ησλ πεηζώλ κε ηελ 

επεηξσηηθή Διιάδα, θαη από εθεί γίλεηαη ε κεηαθίλεζε θνξηίσλ κε ferry boat. 

Οη πέηζεο είλαη γλσζηόο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο θαη πνιινί εθδξνκείο πεγαίλνπλ ζηελ 

Κόζηα νδηθώο θαη από εθεί πεξλάλε ζηηο πέηζεο. Μέξεο πνπ νη αξγίεο ζπλδπάδνληαη κε 

αββαηνθύξηαθα (ηξηήκεξα θ.ιπ.), αββαηνθύξηαθα πνπ δηνξγαλώλνληαη εθδειώζεηο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο από ηηο πέηζεο θαη θαζεκεξηλά ηηο ώξεο άθημεο θαη αλαρώξεζεο ηνπ ferry 

boat δεκηνπξγείηαη θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε. 

Μεγάιν πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ ησλ ζαιάζζησλ κέζσλ κεηαθνξάο ζηαζκεύνπλ παξάλνκα 

ηα νρήκαηά ηνπο επί ηεο δεκνηηθήο νδνύ πνπ νδεγεί ζην πνξζκείν κε απνηέιεζκα λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε, αθνύ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα θπθινθνξίαο 
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ησλ δύν ξεπκάησλ. Σα παξάλνκα ζηαζκεπκέλα νρήκαηα αθήλνπλ ρώξν θπθινθνξίαο κόλν 

γηα έλα όρεκα. 

Ζ παξνύζα ινηπόλ έρεη ζηόρν ηε δηεπθόιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πεδώλ θαη ησλ 

νρεκάησλ γηα ηελ πξόζβαζή ηνπο ζηελ πξνβιήηα ηεο Κόζηαο θαη ηδηαίηεξα ηελ απνηξνπή 

παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ ζε ζεκεία νδώλ κε κηθξό πιάηνο, ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε νξζή ρξήζε ηεο νδνύ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο έθζεζεο είλαη ε πεξηγξαθή ηεο ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ε 

ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο ζήκαλζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ ηα θπθινθνξηαθά 

πξνβιήκαηα από ηε ρξήζε ησλ νδώλ από νρήκαηα θαη πεδνύο ζηηο νδνύο πξόζβαζεο ζηελ 

πξνβιήηα ηεο Κόζηαο. 

Πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

 Μνλνδξόκεζε ηεο δεκνηηθήο νδνύ: 
o  Γηα ην ηκήκα (1-2) από ην ζεκείν 1 πξνο ην 2 γηα όια ηα νρήκαηα, εθηόο από 

ιεσθνξεία- πνύικαλ- θνξηεγά, γηα ηα νπνία ην ηκήκα (1-2) είλαη δηπιήο 
θαηεύζπλζεο. 

o Γηα ην ηκήκα (2-2
α) 

κε θαηεύζπλζε από ην 2 πξνο ην 2
α
 γηα όια ηα νρήκαηα. 

 Απαγόξεπζεο ηεο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο, κε ηελ επηζήκαλζε όηη ηα παξάλνκα 
ζηαζκεπκέλα νρήκαηα ζα κεηαθηλνύληαη, εθαηέξσζελ ηεο δεκνηηθήο νδνύ γηα ην κήθνο 
(1-2-3-4-5) θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ πνξζκείνπ ηεο Κόζηαο θαη ηεο νδνύ ηεο 
ρεξζαίαο δώλεο πνπ νδεγεί ζην πνξζκείν. 

 Απαγόξεπζε ηεο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο νδνύ ζην κήθνο 
(2-2

α
) 

 Καηαζθεπή πεδνδξνκίνπ ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο νδνύ (2-3-4-5) θαη ηδηαίηεξα: 
o Καηαζθεπή πεδνδξνκίνπ ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο νδνύ (2-3), ώζηε ην σθέιηκν 

πιάηνο ηεο νδνύ (δηπιήο θπθινθνξίαο, κε δηπιή δηαρσξηζηηθή γξακκή) λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 6,00κ. 

o Καηαζθεπή πεδνδξνκίνπ ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ηκήκαηνο (3-4) θαη ελδηάκεζεο 
λεζίδαο, ώζηε ην πιάηνο ηνπ θάζε ξεύκαηνο θπθινθνξίαο λα είλαη 3,00κ 

o Καηαζθεπή πεδνδξνκίνπ ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ηκήκαηνο (4-5) θαη ελδηάκεζεο 
λεζίδαο, γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ αλακνλήο γηα επηβίβαζε ή απνβίβαζε ησλ 
νρεκάησλ ζην ή από ην ferry boat θαη θίλεζεο ησλ νρεκάησλ θαη πεδώλ ζηελ 
πεξηνρή. 

Οη πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο θαη γεληθά ε ζήκαλζε, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ θαη γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο θπθινθνξίαο, θαίλνληαη αλαιπηηθά 

ζην ζπλεκκέλν ζρέδην. 

Όιεο νη πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο θαίλνληαη ζε θάηνςε ζην ζρέδην, αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηνπνζεηνύληαη θαηαθόξπθα έηζη ώζηε λα είλαη εκθαλή από ηνπο νδεγνύο- 

ρξήζηεο ηεο νδνύ. Δμαίξεζε απνηεινύλ νη πηλαθίδεο ζήκαλζεο Ρ-7 (Απαγνξεύεηαη ε 

είζνδνο ζε όια ηα νρήκαηα), νη νπνίεο ηνπνζεηνύληαη ζηνπο κνλόδξνκνπο θαηά ηξόπν 

ώζηε λα γίλνληαη αληηιεπηέο από ηνπο ηπρόλ παξάλνκα θηλνύκελνπο επί ηεο νδνύ. 
 

 Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηα Εσήο αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο : 

 

α.  ηελ πεξ.V ηεο παξ. 1-Β ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 3852/2010 ζύκθσλα κε ην νπνίν ε 

Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ην ζρέδην θαλνληζηηθώλ 

απνθάζεσλ ησλ άξζξσλ  79 θαη  82 ηνπ  Γ.Κ.Κ.  (ξύζκηζε  ηεο  θπθινθνξίαο,  ησλ 

κνλνδξνκήζεσλ  θαη θαηεπζύλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ, θαζώο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία 
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κεηξεηώλ ή εγθαηαζηάζεσλ ξύζκηζεο ηεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο ).  

 

β. ην άξζξν 82 ηνπ Γ.Κ.Κ. ζύκθσλα κε ην νπνίν νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, πνπ αθνξνύλ 

ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ θαζνξηζκό πεδνδξόκσλ, κνλνδξνκήζεσλ θαη 

θαηεπζύλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ρώξσλ 

ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε θνηλόρξεζηνπο  ρώξνπο,  εθδίδνληαη,  κεηά  πξνεγνύκελε  

θαηάξηηζε  ζρεηηθώλ  κειεηώλ,  νη νπνίεο έρνπλ εθπνλεζεί ή εγθξηζεί από ηηο Σερληθέο 

Τπεξεζίεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο ή από ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηώλ. 

 

γ. Σελ αξζκ 116/20-10-2016  Σερληθή έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Έξγσλ, Ύδξεπζεο 

θαη Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ καο   
 

δ.  Σελ αξηζκ 38/2016  απόθαζε ηνπ  πκβνπιίνπ  ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο  

Πνξηνρειίνπ 

 
                                            Απνθαζίδεη  Οκόθσλα  

 

   Δγθξίλεη  ηηο   θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ηε ζήκαλζε νδώλ ζηηο νδνύο πξόζβαζεο ηνπ 

πνξζκείνπ ηεο Κόζηαο  όπσο πεξηγξάθνληαη  ζηελ  αξζκ 116/20-10-2016  Σερληθή έθζεζε ηνπ 

Σμήμαηος Τετνικών Έργων, Ύδρεσζης και Αποτέηεσζης ηοσ Δήμοσ μας   

   Παξαπέκπεη ηελ παξνύζα θαλνληζηηθή απόθαζε ζην  ∆εµνηηθό πµβνύιην γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο .  

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 15/2016. 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:  
 

        Ζ Πξόεδξνο                                                                          Σα  Μέιε 

Φσζηίλε   Καιιηόπε                                                              1.   Ρνύζζεο  Ησάλλεο   

                                                                                               2.   Νηνύβαιεο Γεκήηξηνο    

                                                                                               3.   Μήηζνπ  Κπξηαθή  

                                                  

                                          Αθξηβέο  Αληίγξαθν 

                                               Ζ  Πξόεδξνο    

 
                                Καιιηόπε  Φσζηίλε            
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