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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
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Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 8/2016
ΘΕΜΑ 1ο : Εισήγηση στο Δ.Σ. περί τοποθέτησης ή μη εγκάρσιων
υπερυψωμένων λωρίδων στην οδό Παπανικολάου στο Λουτράκι,
κατόπιν αιτήματος.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ' αριθ. 4490/17-03-2016 πρόσκληση
της Προέδρου κας. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Μαρίας - Αντιδημάρχου, η οποία νόμιμα κι
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα
πέντε (5), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Θεοδώρου Αγγελική – Αντιπρόεδρος - Προεδρεύουσα,
2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Σπύρου Κων/νος, 5.Γεωργίου
Χαράλαμπος (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Πρωτονοτάριου
Δημητρίου, που απουσίαζε)
Α π ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία, Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος,
2.Παπαθανασίου Αθανάσιος.

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η κα. Αντιπρόεδρος έθεσε
υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον οικείο φάκελο, στον
οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 19272/08-10-2015 αίτηση κατοίκων της οδού Παπανικολάου
της περιοχής Λιβαδάκι, στο Λουτράκι, συνοδευόμενη από σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης της οδού, με την οποία ζητούν την
τοποθέτηση μειωτών ταχύτητας στην εν λόγω οδό, σύμφωνα με την § Β.1.2
του ΦΕΚ 2302 19/06/2013.
2. Το υπ’ αριθ. 23316/25-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας προς την
Δ/ντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου, με το οποίο ζητείται η
καθημερινή διαδρομή του μαθητικού λεωφορείου προς και από το εν λόγω
σχολείο και ειδικότερα ενημέρωση για το αν διέρχεται από την οδό
Παπανικολάου.
3. Η υπ’ αριθ. 585/8-12-2015 (αριθ. πρωτ. Δήμου μας 24358/8-12-2015)
βεβαίωση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου, σε απάντηση του
ανωτέρω εγγράφου.

4. Η από 03-02-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας προς την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω κατατεθείσα αίτηση, η οδός

Παπανικολάου πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η παραγ. Β.1.2 της Αριθμ
ΔΜΕΟ/0/3050 περί "Έγκρισης Τεχνικών οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο
αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και
περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας " (ΦΕΚ
2302/Β/2013 )
Σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική οδηγία η οποία αποτελεί επικαιροποίηση
της Προσωρινής Τεχνικής Προδιαγραφής για την δοκιμαστική τοποθέτηση εγκάρσιων
υπερυψωμένων λωρίδων σε οδοστρώματα για μείωση ταχύτητας (SPEED
STOPPERS) σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ. (ΦΕΚ 1720/Β/19-08-2009) και
ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. Β1.1. (Περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η
τοποθέτηση υπερυψωμένων λωρίδων σε οδοστρώματα (σαμαράκια)) , η κατασκευή
και τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωμένων λώριδών απαγορεύεται σε :
Αυτοκινητόδρομους, στο Εθνικό ή στο Επαρχιακό δίκτυο και σε οδούς από τις οποίες
διέρχονται Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Αστική, Υπεραστική ή Δημοτική – τοπική
συγκοινωνία), ανεξάρτητα αν βρίσκονται εντός ορίων κατοικημένων περιοχών.
Πάνω σε γέφυρες. Μέσα σε σήραγγες.
Στην καταληκτική οδό προσπέλασης (εισόδου – εξόδου) ασθενοφόρων σε
Νοσοκομεία και Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
Στην καταληκτική οδό προσπέλασης πυροσβεστικών οχημάτων σε πυροσβεστικούς
κρουνούς και σε χώρους πράσινου (άλση , λόφοι , πάρκα κ.λ.π)
Σύμφωνα με την παρ. Β1.2 (Περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η τοποθέτηση
υπερυψωμένων λωρίδων σε οδοστρώματα (σαμαράκια) οι προϋποθέσεις που θα
πρέπει να πληρούν οι οδοί ώστε να επιτρέπεται η τοποθέτηση εγκάρσιων
υπερυψωμένων λωρίδων είναι οι ακόλουθες :
Να εξυπηρετούν αποκλειστικά τοπική κυκλοφορία οχημάτων
Να μπορεί να εφαρμοσθεί ανώτατο όριο ταχύτητας των οχημάτων (30) χλμ /ώρα
χωρίς να δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα.
Να έχουν μήκος για μειωμένη ταχύτητα (30) χλμ/ώρα τουλάχιστον εκατό μέτρων
(100μ ) και η κατά μήκος κλίση τους σε ανωφέρεια η κατωφέρεια να είναι μικρότερη
από 4%.
Σύμφωνα με την αριθμ ΔΜΕΟ/οικ/5076/στ-ζ/1971/Φ.132 " σε όσες περιοχές
εφαρμοσθούν τα "σαμάρια" θα πρέπει οι οδοί στις οποίες τοποθετούνται να
εντάσσονται μέσα σε μία ευρύτερη περιοχή γειτονιάς που θα κυκλοφορούν κυρίως
πεζοί (πλατείες , πάρκα, εκκλησίες, σχολεία κλπ. "
Στην συγκεκριμένη περίπτωση η οδός Παπανικολάου συνδέει την επαρχιακή οδό
Ισθμού – Λουτρακίου – Περαχώρας με την παραλιακή οδό Ποσειδώνος και δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί τοπική κυκλοφορία οχημάτων.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 585/08-12-2015 βεβαίωση της
Δ/ντριας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου μέσω της οδού Παπανικολάου
διέρχονται καθημερινά μαθητικά δρομολόγια από και προς το 3ο Δημοτικό Σχολείο.
Λόγω των ανωτέρω η υπηρεσία μας θεωρεί ότι η οδός Παπανικολάου δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί τις προϋποθέσεις
που ορίζει η αριθμ
ΔΜΕΟ/Ο/3050 έτσι ώστε να είναι σύννομη και ασφαλή η εφαρμογή των εγκάρσιων
υπερυψωμένων λωρίδων .
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σύμφωνα με το αρθ. 73 του Ν. 3852/2010
περί της τοποθέτησης η μη εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων στο οδόστρωμα της
οδού Παπανικολάου κατόπιν του συνημμένου αιτήματος των πολιτών» .

Στη συνέχεια ο υπάλληλος του Δήμου και εισηγητής του θέματος κ.
Νικολάου Ιωάννης, που παρευρίσκετο, ενημέρωσε το Σώμα επ’ αυτού,
δίνοντας περαιτέρω διευκρινίσεις.
Ακολούθως πήραν τον λόγο δύο από τους αιτούντες που παρευρέθηκαν
στη συνεδρίαση, αναφέροντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
γενικότερα με την κατασκευή της οδού και την κυκλοφορία σε αυτή.
Εν συνεχεία έγινε συζήτηση μεταξύ των μελών, ενώ η κα Αντιπρόεδρος
επεσήμανε τα βασικά σημεία στα οποία είχε στηριχθεί η εισήγηση της
Υπηρεσίας.
Τέλος έλαβε τον λόγο ο κ. Γεωργίου Αθανάσιος – μέλος της Επιτροπής &
Αντιδήμαρχος της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας, ο οποίος αφενός κατέθεσε τη θέση
του ότι θα πρέπει το Σώμα να αποφασίσει βάσει της κείμενης νομοθεσίας κι
αφετέρου δεσμεύτηκε να έρθει σε συνεργασία με συγκοινωνιολόγους,
προκειμένου να διερευνηθεί πληρέστερα το θέμα ώστε να δημιουργηθεί μια
ολοκληρωμένη εικόνα γι’ αυτό.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπ' όψη της τα ανωτέρω, τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη μη έγκριση τοποθέτησης
εγκάρσιων, υπερυψωμένων λωρίδων στην οδό Παπανικολάου στο Λουτράκι,
η οποία είχε ζητηθεί από κατοίκους της περιοχής με αίτημά τους, καθότι η εν
λόγω οδός δεν θεωρείται ότι πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η υπ’ αριθ.
ΔΜΕΟ/0/3050/2013 Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων,
έτσι ώστε να είναι σύννομη και ασφαλής η εφαρμογή των λωρίδων αυτών,
σύμφωνα με την από 3-2-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 8/2016.

Η Αντιπρόεδρος – Προεδρεύουσα
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
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