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                                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 7/2021  
 
                            Έκφραση  σύμφωνης γνώμης  στις προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις για την απαγόρευση  κυκλοφορίας οχημάτων  σε τμήμα της Ακτής 
Καραϊσκάκη στην Σαλαμίνα. 
 

 
   Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 18 του μηνός  ΙΟΥΝΙΟΥ    του 

έτους…2021…ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα…10.00  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ   

Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαλαμίνος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
10009/14-06-21 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Παναγόπουλου Γεώργιου , που 
γνωστοποιήθηκε  σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75   του 
Ν.3852/10  ,όπως    αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77  του  Ν. 4555/2018 και σύμφωνα  
με την υπ’ αριθμ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο  του ΥΠ.ΕΣ.   Πριν την έναρξη  της δια περιφοράς 
(τηλεφωνική)  Συνεδρίαση , ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)  τακτικά μέλη της 
Ε.Π.Ζ.  συμμετείχαν  οι εξής: 
        

      ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ                                              ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
    Παναγόπουλος  Γεώργιος                                         
     Λένης   Κωνσταντίνος                                               Δερτούζος  Εμμανουήλ 
    Διολέττης  Παντελής                                                 
    Μπίλλια  Ελένη  
    Νάννος  Σωτήριος  
    Παπαμιχαήλ- Διγενάκη Κ.  
    Αλαϊσκας Βασίλειος 
   Τσαβαρής Ιωάννης                 

                                      
                   Αρχίζει  η Συνεδρίαση και ο Πρόεδρος αυτής κ. Παναγόπουλος Γεώργιος, 
Δήμαρχος Σαλαμίνας  εισηγείται  το θέμα που αφορά :       Έκφραση  σύμφωνης 

γνώμης  στις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την απαγόρευση  
κυκλοφορίας οχημάτων  σε τμήμα της Ακτής Καραϊσκάκη στην Σαλαμίνα.  

 
Στη συνέχεια υποβάλλει υπόψη των μελών τον φάκελο της υπόθεσης, την υπ΄αριθμ. 
35/2021  απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σαλαμίνας με την 
οποία γνωμοδοτούν θετικά  στην εισήγηση –τεχνική έκθεση της  Δ/νσης  Τεχνικών 
Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής :  
 
                                             Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η     
 
Η μελέτη αυτή συντάχθηκε  ύστερα  από το  από  02-06-2021  έγγραφο  του Αντιδημάρχου  

Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ.  και αφορά τον αποκλεισμό  της κυκλοφορίας  των οχημάτων  στην Ακτή  

Καραϊσκάκη, στο τμήμα  από τη διασταύρωση με  οδό Αγ. Μηνά  έως  τον Άγιο Νικόλαο. Η  

παρούσα  πρόταση  συντάχθηκε  με βάση την παρ. 7, άρθρ.65, Ν4688/20 και την παρ. 3, 

αρθρ.90, Ν 4706/20 και την  εμπειρία  από την  εφαρμογή    αντιστοίχων μέτρων  το 

καλοκαίρι  του 2020 και υπόκειται σε έγκριση  από τα αρμόδια  συλλογικά όργανα του 
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Δήμου Σαλαμίνας  και του Δ.Λ.Τ.Σ. σύμφωνα  με την κείμενη  νομοθεσία  περί προσωρινών  

μέτρων  κυκλοφορίας  για επιτακτικούς  λόγους  αντιμετώπισης  σοβαρού  κινδύνου  

δημόσιας  υγείας  λόγω covid – 19. Οι διατάξεις  θα πρέπει  να μνημονεύονται στις οικείες  

αποφάσεις  των συλλογικών   οργάνων. 

 Προτείνεται  οι κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  να εφαρμοσθούν  δοκιμαστικά για δυο ή 

τρία  Σαββατοκύριακα, να  αξιολογηθούν  και σε  περίπτωση  δυσλειτουργιών  να 

εξετασθούν  βελτιώσεις  και ρυθμίσεις  που θα εισαχθούν  για έγκριση  από τα αρμόδια  

συλλογικά  όργανα. 

 Η υλοποίηση  των μέτρων  θα πρέπει  να αρχίσει  αφού ο Δήμος  και το το ΔΛΤΣ  

εξασφαλίσουν  τα απαιτούμενα  υλικά ( πινακίδες, κινητά εμπόδια κ.λ.π.) και τα 

απαραίτητα  συνεργεία  που θα τοποθετούν  τα φορητά  μέσα  κατά  τις ώρες ισχύος τους 

και θα τα αφαιρούν  μετά . 

 Γενικά ο αποκλεισμός  των τμημάτων  της Ακτής Καραϊσκάκη  από την οδό  Αγ. 

Μηνά έως Ι.Ν.Αγ.Νικολάου θα εξασφαλίζεται  με χρήση  κινητών  εμποδίων, πλαστικών  

εμποδίων  τύπου new jersey , κώνων , πινακίδων  μόνιμων και φορητών. Η Ακτή 

Καραϊσκάκη  καθόλο το μήκος  της έχει  προτεραιότητα  έναντι  των κάθετων  σε αυτή  οδών 

. Στα αποκλειόμενα  τμήματα  θα μπορούν  να κινούνται  και να  σταθμεύουν  μόνιμοι  

κάτοικοι   και ΑΜΕΑ που θα πρέπει να εφοδιασθούν  με βεβαίωση  ( ή κάρτα ) μονίμου 

κατοίκου  από  το Δήμο  ή θα αποδεικνύουν  το τόπο κατοικίας  τους με κάθε άλλο 

πρόσφορο μέσο ( φορ. Δήλωση , λογ/σμός ΔΕΚΟ κ.λ.π.)  της εγκρίσεως  της ΕΠΟΙΖΩ  ή του 

Δ.Σ.  του ΔΛΤΣ και θα  επιδεικνύουν όταν τους ζητείται  από  τα  αρμόδια όργανα  της 

Τροχαίας  ή του Λιμεναρχείου . 

 Οι κινούμενοι  από Ρέστη προς Σαλαμίνα  θα ενημερώνονται   ότι  η οδός Αγ. 

Νικολάου  είναι κλειστή με πινακίδα  στη διασταύρωση  Λ. Ρέστη  και Αγ. Νικολάου  και 

άλλες  πινακίδες  στη διαδρομή . Όσοι κινούνται  επί της οδού  Αγίου Νικολάου  προς 

Σαλαμίνα  θα υποχρεούνται  να αναστρέφουν κινούμενοι  πέριξ  του Ι.Ν.Αγ.Νικολάου . Οι 

κινούμενοι  από Παλούκια  προς Άγιο Νικόλαο  θα ενημερώνονται  ότι  η Ακτή  Καραϊσκάκη  

είναι κλειστή  με πληροφοριακή  πινακίδα  στη διασταύρωση με Λ. Φανερωμένης  και εκτός   

των μονίμων κατοίκων, θα  μπορούν  να κινούνται  επι  της Ακτής Καραϊσκάκη  μέχρι  τη 

διασταύρωση  με τη Μ. Κριτσίκη όπου θα υποχρεούνται  να στρέφουν  δεξιά και να 

προσεγγίζουν  τον προορισμό  τους μέσω της Λ.Φανερωμένης . 

 Στην οδό Μαραθώνος  λόγω  του περιορισμένου  εύρους της προτείνεται  να 

απαγορευθεί  η στάθμευση  των οχημάτων  στην  βόρεια  πλευρά  της .  

 Η οδός Π.Λεμπέση  αναμένεται  να δεχθεί σχετικά αυξημένους  φόρτους στην 

κατεύθυνση  από πλατεία  Αγ. Μήνα  προς Αγ. Νικόλαο. Κατά τις ημέρες  και ώρες  

αποκλεισμού της  παραλιακής  οδού η κίνηση  κατά  την  κατεύθυνση από Αγ. Νικόλαο  προς 

Άγιο Μηνά  δεν αναμένεται  να αυξηθεί  δεδομένου  ότι αφενός προτείνεται  η κίνηση  αυτή 

να απαγορευθεί  για τα οχήματα  που αναστρέφουν  στον Αγ. Νικόλαο  και αφετέρου δεν 

θα τροφοδοτείται  από καθέτους  οδούς  και θα διενεργείται  μόνο από  τους μόνιμους   

κατοίκους  και κατά  συνέπεια   αναμένεται να είναι  περιορισμένη . Για το λόγο  αυτό  δεν 

προτείνεται  σε πρώτη  φάση η μονοδρόμηση της Π.Λεμπέση . ΄Αν κατά την εφαρμογη΄ των 
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μέτρων  αποκλεισμού   παρατηρηθεί  συμφόρηση , σε δεύτερη  φάση  θα εξετασθούν   νέα 

μέτρα ( μονοδρόμηση τμημάτων  της οδού κ.λ.π.) . 

 Για τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας  των καθέτων  στα αποκλειόμενα  τμήματα της 

Ακτής Καραϊσκάκη    οδών  θα χρησιμοποιούνται  πλαστικοί  κώνοι ( ή οποιοδήποτε άλλο 

μέσο  της εκλογής της αστυνομεύουσας αρχής )  οι οποίοι θα πρέπει  να αφαιρούνται  για τη 

διέλευση  μόνιμων κατοίκων  ΑΜΕΑ κ.λ.π. 

 Επίσης  προτείνεται η απαγόρευση  στάθμευσης  στη μια πλευρά  της Π.Λεμπέση , 

ενώ  σε σημεία  που ο δρόμος  είναι ιδιαίτερα στενός  εφαρμόζεται  απαγόρευση  και στις  

δυο πλευρές  με χρήση  οριζόντιας  σήμανσης ζιγκ – ζαγκ . Γενικώς η απαγόρευση  

στάθμευσης  θα μπορεί  να εφαρμόζεται  είτε με χρήση πινακίδας  Ρ -39 ή Ρ-40 είτε με 

διαγράμμιση επί του οδοστρώματος  όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ .  

 Οι κινούμενοι  επί της  Αγ. Μηνά προς Παλούκια θα μπορούν  να χρησιμοποιούν  

την Ακτή Καραϊσκάκη . 

 Αναλυτικότερα  οι συνολικές  προτεινόμενες ρυθμίσεις  και η σήμανση  

απεικονίζονται  στο συνημμένο  σχέδιο . Για την επιτυχία  των μέτρων  κρίνεται  απαραίτητη  

η κοινωνική συναίνεση που θα επιτευχθεί  με ευρεία δημοσιότητα , ενημέρωση , 

κινητοποίηση  από  τους  τοπικούς  συλλόγους  και τα μέλη  τους . Λόγω του προσωρινού  

χαρακτήρα  των μέτρων , που δεν  θα έχουν  ισχύ  καθ όλες τις ημέρες  και ώρες  της  

εβδομάδας , ο καθοριστικότερος παράγοντες για την επιτυχία  τους  και για  την αποφυγή  

ατυχημάτων  θεωρείται  η αστυνόμευση  τους με τη διάθεση  ανθρώπινου δυναμικού  από 

την  Τροχαία και το Λιμεναρχείο , που θα καθοδηγούν  οδηγούς  και πεζούς, ποδηλάτες , 

ΑΜΕΑ κ.λ.π. Ιδιαίτερης σημασίας  κρίνεται η αστυνόμευση  των κόμβων  Ακτής Καραϊσκάκη  

και Αγ. Μηνά , Ακτής  Καραϊσκάκη  και Μ. Κριτσίκη  και αναστροφής  Αγ. Νικολάου .  

 Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης ΛΕΑ θα διατίθεται  μόνο για την κίνηση  οχημάτων  

άμεσης  ανάγκης,  για τη διέλευση , στάση , στάθμευση , οχημάτων  μονίμων  κατοίκων  και 

ΑΜΕΑ  και θα πρέπει να είναι ελεύθερη  από πάσης  φύσεως  εμπόδια , κατασκευές 

σταθερές ή φορητές κ.λ.π. 

 Οι ημέρες και ώρες ισχύος  των μέτρων  θα καθορισθούν  στις αποφάσεις των 

αρμόδιων  συλλογικών οργάνων  του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  

Σαλαμίνας και τα μέτρα  που προτείνονται  να εφαρμοσθούν  όταν η ισχύς  των διατάξεων  : 

παρ. 7 , αρθρ.65, Ν.4688/20 και παρ.3, αρθρ.90, Ν4706/20 παραταθεί  και για την τρέχουσα 

θερινή περίοδο   

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού  έλαβε υπόψη  την ανωτέρω εισήγηση και την 

υπ΄αριθμ. 35/2021 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας η οποία 
γνωμοδοτεί Ομόφωνα θετικά και  προτείνει   την απαγόρευση της κυκλοφορίας  

οχημάτων σε τμήμα της Ακτής Καραϊσκάκη από την οδό Αγίου Μηνά έως τον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Σαλαμίνας για τις ημέρες  της εβδομάδας  Παρασκευή , 

Σάββατο , Κυριακή    και Ικατά τις ώρες  9.00 μ.μ.  έως 1.30π.μ.  (της επομένης)  , 
μετά από διαλογική συζήτηση ,   
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                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Με ψήφους 6 υπέρ , 
 
Εγκρίνει  την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  για την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας  οχημάτων σε τμήμα της Ακτής Καραϊσκάκη από την 
οδό Αγίου Μηνά έως τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σαλαμίνας για τις ημέρες  της 
εβδομάδας  Παρασκευή , Σάββατο , Κυριακή    και Ικατά τις ώρες  9.00 μ.μ.  έως 
1.30π.μ.  (της επομένης), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω Τεχνική 
Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.  
 

Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης ΛΕΑ θα διατίθεται  μόνο για την κίνηση  οχημάτων  

άμεσης  ανάγκης,  για τη διέλευση , στάση , στάθμευση , οχημάτων  μονίμων  

κατοίκων  και ΑΜΕΑ  και θα πρέπει να είναι ελεύθερη  από πάσης  φύσεως  

εμπόδια , κατασκευές σταθερές ή φορητές κ.λ.π. 

Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Τσαβαρής Ιωάννης και Αλαίσκας Βασίλειος , οι οποίοι 
καταψήφισαν το θέμα . 
 
 Έτσι συντάχθηκε και υπογράφηκε.  

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                                         

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              Παπαμιχαήλ- Διγενάκη Κ.                                                  

                                                                               Λένης   Κωνσταντίνος    
                                                                               Διολέττης  Παντελής                                                

                                                                               Μπίλλια  Ελένη  
                                                                               Νάννος  Σωτήριος                                                                                
                                                                                       Τσαβαρής  Ιωάννης  
                                                                                       Αλαϊσκας Βασίλειος 
                                                                    Α κ ρ ι β έ ς    Α ν τ ί γ ρ α φ ο 

                                                                        Σαλαμίνα  18-06-2021 
                                                                         Ο  Δήμαρχος  Σαλαμίνος  
 
 
                                                                    ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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