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ΘΕΜΑ : «Κυκλοφοριακά προβλιματα ςε λιμζνα Παλουκίων».
1. ασ γνωρίηεται ότι θ Τπθρεςία μασ ζχει γίνει αποδζκτθσ ζντονων οχλιςεων – παραπόνων
αφενόσ από δραςτθριοποιοφμενουσ ιδιοκτιτεσ καταςτθμάτων παραςκευισ καφζ επί τθσ οδοφ
αλαμινομάχων, αφετζρου από διερχόμενουσ οδθγοφσ – πεηοφσ, με αντικείμενο τισ κυκλοφοριακζσ
ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν εν λόγω οδό. Σο πρόβλθμα ζγκειται ςτον χαρακτθριςμό τθσ οδοφ ωσ
διπλισ κατεφκυνςθσ. Απόρροια τθσ ιδιότθτασ αυτισ του δρόμου, ςυνεκτιμϊντασ το περιοριςμζνο
πλάτοσ αυτοφ, είναι να κακίςταται αδφνατθ θ ςτάςθ ι θ ςτάκμευςθ, οπότε εφλογα ζχει
απαγορευκεί, καίτοι ςτθν εν λόγω οδό δραςτθριοποιείται ικανό πλικοσ επιχειριςεων παραςκευισ
καφζ οι οποίεσ εξυπθρετοφν πλικοσ ανκρϊπων που αποβιβάηονται από τα πλοία τθσ γραμμισ και
όχι μόνο, οι οποίοι ςτακμεφουν παρανόμωσ τα οχιματά τουσ για λίγα λεπτά ϊςτε να προμθκευτοφν
ςυνικωσ ζνα καφζ και ζνα ςνακ.
2. Η ανωτζρω παρατθρθκείςα οδιγικι ςυμπεριφορά οφείλεται ενδεχομζνωσ ςτθν ανεπαρκι
ςιμανςθ, ϊςτε να γίνεται πιο κατανοθτι θ απαγόρευςθ ςτάςθσ - ςτάκμευςθσ, ωςτόςο πικανότατα
επάγεται δυςτυχϊσ τθν ςυνειδθτι μθ ςυμμόρφωςθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ απαγόρευςθ από τουσ
οδθγοφσ.
3. Ωσ απότοκο του προρρθκζντοσ φαινομζνου είναι θ από πλευράσ τθσ Τπθρεςίασ μασ βεβαίωςθ
ικανοφ αρικμοφ παραβάςεων, γεγονόσ που ςυντελεί και ςτθ δθμιουργία των μνθμονευόμενων ςτθν
πρϊτθ παράγραφο παραπόνων. Σο πιο ανθςυχθτικό όμωσ αποτζλεςμα των ωσ άνω, ςε ςυνδυαςμό
με τθν αδυναμία τθσ Τπθρεςίασ μασ να τθρεί ςυνεχϊσ αςτυνομικι παρουςία ςτθν περιοχι, είναι ο
ςυςτθματικόσ εμποδιςμόσ από ςτακμευμζνα οχιματα του ενόσ ρεφματοσ κυκλοφορίασ (αρκεί και
ζνα μόνο αυτοκίνθτο) και θ διοχζτευςθ τθσ ροισ και των δφο κατευκφνςεων ςτο ζνα ρεφμα. Αυτό ςε

ςυνάφεια και με τθν ζλλειψθ διάβαςθσ πεηϊν, εγκυμονεί πρόδθλο κίνδυνο ατυχιματοσ με πικανζσ
ιδιαιτζρωσ αλγεινζσ ςυνζπειεσ, ςε περίπτωςθ που εμπλακοφν πεηοί.
4. Κατ’ ακολουκία των ανωτζρω, με γνϊμονα τθν αςφάλεια του επιβατικοφ κοινοφ και τθν
αςφαλι και ομαλι διζλευςθ πεηϊν και οχθμάτων ςτον λιμζνα Παλουκίων, για τθ λυςιτελι
αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ, παρακαλείςκε όπωσ κατ’ εφαρμογι του άρκρου 52Α του Ν. 2696/1999
(ΦΕΚ Α’ 59), ωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 45 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α’ 102), προβείτε ςτθν
εκπόνθςθ κυκλοφοριακισ μελζτθσ για τον εν λόγω λιμζνα, μζςω τθσ τεχνικισ ςασ υπθρεςίασ και τθν
διαβίβαςθ αυτισ ςτθν Τπθρεςία μασ. Λάβετε υπ’ όψιν, κατά τον ςχεδιαςμό ότι τμιμα εντόσ του
λιμζνα δυνθτικά κα μποροφςε με κατάλλθλθ ςιμανςθ να αποτελζςει το ζνα ρεφμα προσ τον
Ναφςτακμο, ενϊ ο επίμαχοσ δρόμοσ να μονοδρομθκεί προσ οδό αλαμίνοσ, αφινοντασ περικϊριο
για ςτάςθ, κακϊσ επίςθσ ςε κάκε περίπτωςθ να λθφκεί μζριμνα για διαβάςεισ πεηϊν. ε κάκε
περίπτωςθ, μζχρι να εκπονθκεί θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, παρακαλείςκε όπωσ τοποκετιςετε ικανό
αρικμό ειδικϊν πλαςτικϊν κολωνακίων ςιμανςθσ και ζντονθ κίτρινθ διαγράμμιςθ κατά μικοσ τθσ
άκρθσ του οδοςτρϊματοσ, κακϊσ και τουλάχιςτον μία διάβαςθ πεηϊν, οπωςδιποτε ζναντι τθσ
Τπθρεςίασ μασ.-
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