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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

 ΣΟΤ ΑΡ. 133/06-09-2022 ΑΠΟΠΑΜΑΣΟ ΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΟΤ 

ΑΦΟΡΑ «Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ παξεκβάζεσλ επί ηεο νδνύ ΠΑΥΛΟΥ ΜΔΛΑ (από ηελ 

Λεσθόξν Κύπξνπ έσο ηελ νδό Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ), ζηελ 4ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα» 
             

Ο Αληηδήκαξρνο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. Π. Λύθνο έρνληαο ππόςε :  

Τν άξζξν 75 παξ. γ4 ηνπ Ν. 3463/06 2.  

Τν άξζξν 79 παξ.1 α4 θαη παξ.2 ηνπ Ν.3463/06 3. 

Τν άξζξν 73 παξ. 1Β ηνπ Ν. 3852/10 

Τελ κε αξηζκ. 43/2022 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο. 

Τελ ζπληαρζείζα ηερληθή κειέηε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, Τκήκα Σπγθνηλσληώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ     

 

πξνρώξεζε ζηηο πξνβιεπόκελεο εθ ηνπ λόκνπ ελέξγεηεο κε εηζήγεζε, γηα έθδνζε απόθαζεο.  

Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ αθνύ έιαβε ππόςε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, ηελ αξηζ. 

43/2022 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία απνθάζηζε κε ην 

αξηζκ. 133/06-09-2022 Απόζπαζκα Πξάμεο Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ (ΑΓΑ: 65ΑΒΩΞ2-Γ33)  

Οκόθσλα, εγθξίλεη ηηο θπθινθνξηαθέο παξεκβάζεηο επί ηεο νδνύ ΠΑΥΛΟΥ ΜΔΛΑ (από ηελ 

Λεσθόξν Κύπξνπ έσο ηελ νδό Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ), ζηελ 4ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα, κε ηηο αθόινπζεο 

θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο:   

Μείσζε ηνπ πιάηνπο θπθινθνξίαο ηεο νδνύ ζηα 4.00 κ. θαη αληίζηνηρε δηαπιάηπλζε ησλ  

πεδνδξνκίσλ, όπνπ απηό είλαη εθηθηό, έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ζπλερήο πνξεία πεδώλ θαη ΑΜΔΑ.  

Γεκηνπξγία λόκηκσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 2.00 x 5.00 κ. κε βάζε ηνλ ΚΟΚ. Γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

παξάλνκεο ζηάζκεπζεο πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ  θνισλαθίσλ (bollards) επί ηνπ 

πεδνδξνκίνπ.  Βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο θάζεηεο θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο. Γεκηνπξγία λέσλ 

δηαβάζεσλ πεδώλ γηα ηελ αζθαιή δηάζρηζε ηεο νδνύ. Δπέθηαζε ηεο κεζαίαο λεζίδαο ηεο Δζλ. 

Μαθαξίνπ ζηνλ θόκβν κε ηε Φξαληδή θαη ηελ Π. Μειά, έηζη ώζηε λα κεησζνύλ νη δηαζηαπξώκελεο 

θηλήζεηο θαη λα απμεζεί ε νδηθή αζθάιεηα.  Γεκηνπξγία ξακπώλ γηα ΑΜΔΑ ζηηο πεδνδηαβάζεηο. 

Τν ελ ιόγσ απόζπαζκα πξάμεο Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ έρεη ηνηρνθνιιεζεί, ζην πιήξεο θείκελν ηεο 

Καλνληζηηθήο Απόθαζεο, ζην ζπλήζε ρώξν ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, πίλαθα κε ηα ζέκαηα πνπ 

ζπδεηήζεθαλ θαη ηνλ απνθάζεσλ πνπ ιεθζήθαλε, ζύκθσλα κε ην ΑΠΟΓΔΗΚΤΗΚΟ 

ΓΖΜΟΣΗΔΥΣΖΣ. 

Δπίζεο έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ, www.peristeri.gr,   γηα ηελ όζν ην 

δπλαηόλ επξύηεξε δεκνζηνπνίεζε ηεο απόθαζεο απηήο.                                                                                         
      
 O ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ 
 
 ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΛΤΚΟ                                                                                                                               

http://www.peristeri.gr/
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