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  ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ 

ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΧΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΘΝΟ   

       

                                                                                   ΑΡΘΘΜ. ΑΠΟΦ. 8/ 2020 

 

                      Έθθξαζε ζύκθσλεο γλώκεο  ζρεηηθά κε ηελ κειέηε πξνζσξηλώλ  

                                θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο  

                               νρεκάησλ  ζε  δεκνηηθέο  νδνύο  θαη  ζπγθεθξηκέλα  ζηελ  Αθηή 

                   Καξατζθάθε θαη  Αγίνπ Νηθνιάνπ , ζύκθσλα κε ην άξζξν  65  

                   παξ. 7 ηνπ  Ν. 4688/20.  
 

 

   ηε αιακίλα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 16 ηνπ κελόο  ΘΟΤΝΘΟΤ  ηος 

έηνπο…2020…εκέξα ηεο εβδνκάδαο ΣΡΘΣΗ  θαη ώξα…12.00  ζπλήιζε ζε  ΣΑΚΣΘΚΗ   

πλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ αιακίλνο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. 

11159/12-6-2020  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. Παλαγόπνπινπ Γεώξγηνπ , πνπ 

γλσζηνπνηήζεθε  ζε όια ηα κέιε ηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75   ηνπ 

Ν.3852/10 θαη βξέζεθε ζε απαξηία κε ηελ παξνπζία επηά (7) εθ ησλ ελλέα (9)  ηαθηηθώλ 

κειώλ ηεο.           

                                                                                                                                                                

      ΠΑΡΟΝΣΑ  ΜΕΛΗ                                                ΑΠΟΝΣΑ  ΜΕΛΗ  

    Παλαγόπνπινο  Γεώξγηνο                                        Λέλεο   Κσλζηαληίλνο    

    Μπίιιηα  Διέλε                                                       Γεξηνύδνο  Δκκαλ.    

    Γηνιέηηεο  Παληειήο                                                

    Νάλλνο  σηήξηνο                                                    . 

    Αιαίζθαο  Βαζίιεηνο 

    Παπακηραήι- Γηγελάθε Και 

    Σζαβαξήο  Ησάλλεο 

   

           πλερίδεηαη  ε  πλεδξίαζε θαη ν Πξόεδξνο απηήο θ. Παλαγόπνπινο Γεώξγηνο, 

Γήκαξρνο αιακίλαο  εηζεγείηαη  ην ζέκα  : Έκφραςη ςφμφωνησ γνώμησ  ςχετικά με 
την μελζτη προςωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίςεων  για την απαγόρευςη τησ 
κυκλοφορίασ  οχημάτων  ςε δημοτικζσ οδοφσ  και ςυγκεκριμζνα  ςτην Ακτή 
Καραϊςκάκη και Αγίου Νικολάου , ςφμφωνα με το άρθρο  65  του Ν. 4688/20.  
  
ηε ζπλέρεηα ππνβάιιεη ππόςε ησλ κειώλ  ηελ Σερληθή έθζεζε πνπ ζπλέηαμε ε 

Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ε νπνία  έρεη σο εμήο:  
 

  ΣΕΥΝΘΚΗ ΕΚΘΕΗ  

 
Ζ παξνύζα ηερληθή έθζεζε ζπληάρζεθε ύζηεξα από ην από 1-6-2020 έγγξαθν  ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Σ.Τ. κε ην νπνίν καο γλσζηνπνηείηαη ε πξόζεζε ηνπ Γήκνπ γηα 

απνθιεηζκό ηκεκάησλ ησλ παξαιηαθώλ δξόκσλ Αθηή Καξατζθάθε θαη Αγίνπ 

Νηθνιάνπ, γηα αύμεζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηνλ πεξίπαην 

ησλ πνιηηώλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν ζπγρξσηηζκόο θαη ζπλαθόινπζα ν 

θίλδπλνο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλνηνύ.  

 

ΑΔΑ: ΨΡΣΝΩ1Ε-Ω7Ε



Ζ κειέηε ζπληάζζεηαη θαη΄ επηηαγή ηεο παξ.7, αξζξ.65, Ν.4688/20 θαη ηα 

κέηξα πνπ ζα εθαξκνζζνύλ ζα έρνπλ ηζρύ γηα εκέξεο θαη ώξεο πνπ ζα θαζνξίζεη ε 

Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ν ρξόλνο ηζρύνο ηνπο δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ 30
ε
 -11-

2020. 

 Πξνηείλεηαη νη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο λα εθαξκνζζνύλ δνθηκαζηηθά γηα 

δύν ζπλερή αββαηνθύξηαθα, λα αμηνινγεζνύλ θαη ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγηώλ λα 

εμεηαζζνύλ βειηηώζεηο θαη ξπζκίζεηο πνπ ζα εηζαρζνύλ γηα έγθξηζε από ηελ  

Δ.ΠΟΗ.ΕΩ.  

Πεξαηηέξσ επεηδή ε ππνβνιή ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ γηα απνθιεηζκό ηεο 

θπθινθνξίαο νρεκάησλ παξαιηαθώλ νδώλ ηεο αιακίλαο απνηειεί θαη αληηθείκελν 

θαη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηεο πξνο αλάζεζε κειέηεο : «ρέδην βηώζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθόηεηαο (ΒΑΚ) Γήκνπ αιακίλαο», αμηνιόγεζε ησλ κέηξσλ πνπ ζα ιεθζνύλ 

θαη πξνηάζεηο βειηηώζεσλ απηώλ ζα δεηεζνύλ από ηνλ αλάδνρν ηεο κειέηεο πνπ 

αλακέλεηαη λα αλαδεηρζεί ύζηεξα από ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία εληόο ησλ 

πξνζερώλ εκεξώλ. 

 Ζ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ ζα πξέπεη λα αξρίζεη αθνύ ν Γήκνο εμαζθαιίζεη ηα 

απαηηνύκελα πιηθά (πηλαθίδεο, θηλεηά εκπόδηα θ.ιπ.) θαη ηα απαξαίηεηα ζπλεξγεία 

πνπ ζα ηνπνζεηνύλ ηα θνξεηά κέζα θαηά ηηο ώξεο ηζρύνο ηνπο θαη ζα ηα αθαηξνύλ 

κεηά. 

 Γεληθά ν απνθιεηζκόο ησλ ηκεκάησλ ηεο Αθηήο Καξατζθάθε από ηελ νδό Π. 

Φνπξίθε  έσο ηνλ  Η.Ν. Αγ. Νηθνιάνπ θαη ηεο νδνύ Αγ. Νηθνιάνπ από ηνλ Η.Ν. Αγ. 

Νηθνιάνπ έσο θαη νδό Μνπζώλ,  ζα εμαζθαιίδεηαη κε ρξήζε θηλεηώλ εκπνδίσλ, 

πιαζηηθώλ εκπνδίσλ ηύπνπ new jersey, θώλσλ, πηλαθίδσλ κόληκσλ θαη θνξεηώλ.  

ηα απνθιεηόκελα ηκήκαηα ζα κπνξνύλ ζύκθσλα κε ηελ  παξ.7, αξζξ.65, 

Ν.4688/20 λα θηλνύληαη θαη λα ζηαζκεύνπλ κόληκνη θάηνηθνη θαη ΑΜΔΑ πνπ ζα 

πξέπεη λα εθνδηαζζνύλ κε βεβαίσζε (ή θάξηα) κνλίκνπ θαηνίθνπ από ην Γήκν θαη ζα 

ηελ επηδεηθλύνπλ όηαλ ηνπο δεηείηαη από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Σξνραίαο ή ηνπ 

Ληκελαξρείνπ. 

 Οη θηλνύκελνη από Ρέζηε πξνο αιακίλα ζα ελεκεξώλνληαη όηη ε νδόο Αγ. 

Νηθνιάνπ είλαη θιεηζηή κε πηλαθίδα ζηε δηαζηαύξσζε Λ. Ρέζηε θαη Αγ. Νηθνιάνπ. 

Όζνη ζα θηλνύληαη επί ηεο Αγίνπ Νηθνιάνπ πξνο αιακίλα ζα ππνρξενύληαη λα 

ζηξέθνπλ αξηζηεξά ζηελ νδό Σεύθηξνπ θαη λα αλαζηξέθνπλ κέζσ ησλ νδώλ ηνπ 

ηνπηθνύ δηθηύνπ.  

 

Οη θηλνύκελνη από Παινύθηα πξνο Άγην Νηθόιαν εθηόο ησλ κνλίκσλ 

θαηνίθσλ, ζα ππνρξενύληαη λα πξνζεγγίδνπλ ηνλ πξννξηζκό ηνπο κέζσ ηεο Λ. 

Φαλεξσκέλεο. 

 ηελ νδό Μαξαζώλνο ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ εύξνπο ηεο πξνηείλεηαη λα 

απαγνξεπζεί ε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο. 

  Ζ νδόο Π. Λεκπέζε αλακέλεηαη λα  δερζεί απμεκέλνπο θόξηνπο ζηελ 

θαηεύζπλζε από πιαηεία Αγ. Μελά πξνο Αγ. Νηθόιαν. Καηά ηηο εκέξεο θαη ώξεο 

απνθιεηζκνύ ηεο παξαιηαθήο νδνύ ε θίλεζε θαηά ηελ θαηεύζπλζε από Αγ. Νηθόιαν 

πξνο  Άγην Μελά δελ αλακέλεηαη λα απμεζεί δεδνκέλνπ όηη δελ ζα ηξνθνδνηείηαη από 

θαζέηνπο νδνύο θαη ζα δηελεξγείηαη κόλν από ηνπο κνλίκνπο θαηνίθνπο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζα είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε. Γηα ην ιόγν απηό δελ πξνηείλεηαη ζε πξώηε 

θάζε ε κνλνδξόκεζε ηεο Π. Λεκπέζε. Αλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

απνθιεηζκνύ παξαηεξεζεί ζπκθόξεζε, ζε δεύηεξε θάζε ζα εμεηαζζνύλ λέα κέηξα 

(απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο, κνλνδξόκεζε ηκεκάησλ ηεο νδνύ θ.ιπ.) 

 Οη θηλνύκελνη επί ηεο Αγ. Μελά πξνο Παινύθηα ζα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ νδό Π.Φνπξίθε ελώ όζνη πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο 

ρώξνπο ζηάζκεπζεο ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ζα ζπλερίδνπλ λα θηλνύληαη ζε 

απνθιεηζηηθή ισξίδα πξνο ηελ είζνδν ηνπ παξθηλγθ δίπια ζηελ πέηξηλε ζηάζε. 

ΑΔΑ: ΨΡΣΝΩ1Ε-Ω7Ε



 Αλαιπηηθόηεξα νη πξνηεηλόκελεο ξπζκίζεηο θαη ε ζήκαλζε απεηθνλίδνληαη ζηα 

ζπλεκκέλα ζρέδηα. 

 Γηα ηελ επηηπρία ησλ κέηξσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θνηλσληθή ζπλαίλεζε πνπ 

ζα επηηεπρζεί κε επξεία δεκνζηόηεηα, ελεκέξσζε, θηλεηνπνίεζε από ηνπο ηνπηθνύο 

ζπιιόγνπο θαη ηα κέιε ηνπο. Λόγσ ηνπ πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα ησλ κέηξσλ, πνπ δελ 

ζα έρνπλ ηζρύ θαζ όιεο ηηο εκέξεο θαη ώξεο ηεο εβδνκάδαο, ν θαζνξηζηηθόηεξνο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηνπο θαη γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ζεσξείηαη ε 

αζηπλόκεπζή ηνπο κε ηε δηάζεζε απαξαίηεηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ από ηελ 

Σξνραία θαη ην Ληκελαξρείν, πνπ ζα θαζνδεγνύλ νδεγνύο, πεδνύο, πνδειάηεο, 

ΑΜΔΑ θιπ. 

 Ζ ισξίδα έθηαθηεο αλάγθεο ζα δηαηίζεηαη κόλν γηα ηελ θίλεζε νρεκάησλ 

άκεζεο αλάγθεο γηα ηε δηέιεπζε, ζηάζε, ζηάζκεπζε, νρεκάησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ 

θαη ΑΜΔΑ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ειεύζεξε από πάζεο θύζεσο εκπόδηα, θαηαζθεπέο 

ζηαζεξέο ή θνξεηέο θ.ιπ. 
 
Ο  Γεκ./ινο θ. Σζαβαξήο Ησάλλεο ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο θαη πξόηεηλε ηελ 

παξαπνκπή ηνπ  ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ζύκθσλα  κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 

3852/2010 , ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηάο ηνπ  ώζηε λα ελεκεξσζνύλ  νη Γεκνηηθνί 

ύκβνπινη γηα έλα ζέκα πνπ αθνξά όινπο ηνπο κόληκνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο.  

 

Ο Γεκ. /ινο θ. Αιατζθαο  Βαζίιεηνο  ηνπνζεηήζεθε  επί ηνπ ζέκαηνο  θαη  πξόηεηλε  

ην ζέκα  λα ζπδεηεζεί θαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην  κε λέα εκπεξηζηαησκέλε 

κειέηε.  

 

Ο θ. Γήκαξρνο ζηελ ζπλέρεηα  αθνύ ηνπνζεηήζεθε  επί ηνπ ζέκαηνο πξόηεηλε νη 

θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο  λα εθαξκνζηνύλ πηινηηθά  γηα δύν ζπλερείο εβδνκάδεο   

ηηο εκέξεο Παξαζθεπή θαη άββαην γηα ηηο ώξεο 9.30κ.κ. έσο  2.00κ.κ. ώζηε λα 

αμηνινγεζνύλ νη ζπγθεθξηκέλεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη αλ ρξεηαζηεί λα 

ππάξμνπλ πξνζαξκνγέο. 

 

Ο θ. Πεξδηθνύξεο Αξηζηείδεο Πνιηηηθόο Μεραληθόο ηνπ Γήκνπ , επηζήκαλε  ηε 

ζεκαζία ηεο επνπηείαο θαη ηεο αζηπλόκεπζεο θάζε νδηθνύ θόκβνπ θαζώο θαη ηεο 

επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ηεο ΛΔΑ θαη ε απνηξνπή ρξήζεο 

ηεο από πεδνύο γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο.  
 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξντζηάκελνο ηεο Σξνραίαο θ. Εαραξάθεο Γεώξγηνο 

πξόηεηλε ηελ απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο  από ηελ κία πιεπξά ηεο νδνύ Πνι. Λεκπέζε 

δηόηη ελδέρεηαη λα  δερζεί  θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε.  
 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αθνύ  έιαβε ππόςε  ηελ  αλσηέξσ Σερληθή έθζεζε, ηα 

ζρέδηα πθηζηάκελεο θαη πξνηεηλόκελεο θπθινθνξηαθήο νξγάλσζεο ηεο πεξηνρήο, ηηο  

πξνηάζεηο  ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ σο δηαηππώζεθαλ αλσηέξσ  θαη  ηελ πξόηαζε 

ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο Σξνραίαο θ. Εαραξάθε Γ.,   κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε , 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΡΣΝΩ1Ε-Ω7Ε



    

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΚΑΣΑ  ΠΛΕΘΟΦΗΦΘΑ  

 

 Με  τήθοςρ  5 ςπέπ ,  

Δγθξίλεη  ηελ  κειέηε πξνζσξηλώλ  θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ απαγόξεπζε 

ηεο θπθινθνξίαο  νρεκάησλ  ζε  δεκνηηθέο  νδνύο  θαη  ζπγθεθξηκέλα ζηα ηκήκαηα  

ηεο  Αθηήο Καξατζθάθε θαη  Αγίνπ Νηθνιάνπ γηα ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο 

Παξαζθεπή θαη άββαην  θαηά ηηο ώξεο 9.30κ.κ. έσο 2.00 π.κ. , ζύκθσλα κε ην 

άξζξν  65 ηνπ  Ν. 4688/20 γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ θηλδύλνπ 

δηαζπνξάο ηνπο θνξσλντνύ COVID -19 . 

 

     Η  ηεσνική έκθεζη ηηρ μελέηηρ πος διαμοπθώθηκε υρ εξήρ: 

 

Ζ κειέηε ζπληάρζεθε θαη΄ επηηαγή ηεο παξ.7, αξζξ.65, Ν.4688/20  θαη ν 

ρξόλνο ηζρύνο ησλ κέηξσλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ 30
ε
 -11-2020. 

 Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζα εθαξκνζζνύλ δνθηκαζηηθά γηα δύν ζπλερή 

αββαηνθύξηαθα, λα αμηνινγεζνύλ θαη ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγηώλ λα εμεηαζζνύλ 

βειηηώζεηο θαη ξπζκίζεηο πνπ ζα εηζαρζνύλ γηα έγθξηζε από ηελ  Δ.ΠΟΗ.ΕΩ.  

Πεξαηηέξσ επεηδή ε ππνβνιή ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ γηα απνθιεηζκό ηεο 

θπθινθνξίαο νρεκάησλ παξαιηαθώλ νδώλ ηεο αιακίλαο απνηειεί θαη αληηθείκελν 

θαη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηεο πξνο αλάζεζε κειέηεο : «ρέδην βηώζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθόηεηαο (ΒΑΚ) Γήκνπ αιακίλαο», αμηνιόγεζε ησλ κέηξσλ πνπ ζα ιεθζνύλ 

θαη πξνηάζεηο βειηηώζεσλ απηώλ ζα δεηεζνύλ από ηνλ αλάδνρν ηεο κειέηεο πνπ 

αλακέλεηαη λα αλαδεηρζεί ύζηεξα από ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία εληόο ησλ 

πξνζερώλ εκεξώλ. 

 Ζ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ ζα πξέπεη λα αξρίζεη αθνύ ν Γήκνο εμαζθαιίζεη ηα 

απαηηνύκελα πιηθά (πηλαθίδεο, θηλεηά εκπόδηα θ.ιπ.) θαη ηα απαξαίηεηα ζπλεξγεία 

πνπ ζα ηνπνζεηνύλ ηα θνξεηά κέζα θαηά ηηο ώξεο ηζρύνο ηνπο θαη ζα ηα αθαηξνύλ 

κεηά. 

 Γεληθά ν απνθιεηζκόο ησλ ηκεκάησλ ηεο Αθηήο Καξατζθάθε από ηελ νδό Π. 

Φνπξίθε  έσο ηνλ  Η.Ν. Αγ. Νηθνιάνπ θαη ηεο νδνύ Αγ. Νηθνιάνπ από ηνλ Η.Ν. Αγ. 

Νηθνιάνπ έσο θαη νδό Μνπζώλ,  ζα εμαζθαιίδεηαη κε ρξήζε θηλεηώλ εκπνδίσλ, 

πιαζηηθώλ εκπνδίσλ ηύπνπ new jersey, θώλσλ, πηλαθίδσλ κόληκσλ θαη θνξεηώλ.  

ηα απνθιεηόκελα ηκήκαηα λα κπνξνύλ ζύκθσλα κε ηελ  παξ.7, αξζξ.65, 

Ν.4688/20 λα θηλνύληαη θαη λα ζηαζκεύνπλ κόληκνη θάηνηθνη θαη ΑΜΔΑ πνπ ζα 

πξέπεη λα εθνδηαζζνύλ κε βεβαίσζε (ή θάξηα) κνλίκνπ θαηνίθνπ από ην Γήκν θαη ζα 

ηελ επηδεηθλύνπλ όηαλ ηνπο δεηείηαη από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Σξνραίαο ή ηνπ 

Ληκελαξρείνπ. 

 Οη θηλνύκελνη από Ρέζηε πξνο αιακίλα ζα ελεκεξώλνληαη όηη ε νδόο Αγ. 

Νηθνιάνπ είλαη θιεηζηή κε πηλαθίδα ζηε δηαζηαύξσζε Λ. Ρέζηε θαη Αγ. Νηθνιάνπ. 

Όζνη ζα θηλνύληαη επί ηεο Αγίνπ Νηθνιάνπ πξνο αιακίλα λα ππνρξενύληαη λα 

ζηξέθνπλ αξηζηεξά ζηελ νδό Σεύθηξνπ θαη λα αλαζηξέθνπλ κέζσ ησλ νδώλ ηνπ 

ηνπηθνύ δηθηύνπ.  

Οη θηλνύκελνη από Παινύθηα πξνο Άγην Νηθόιαν εθηόο ησλ κνλίκσλ 

θαηνίθσλ, ζα ππνρξενύληαη λα πξνζεγγίδνπλ ηνλ πξννξηζκό ηνπο κέζσ ηεο Λ. 

Φαλεξσκέλεο. 

 ηελ νδό Μαξαζώλνο ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ εύξνπο ηεο  λα απαγνξεπζεί ε 

ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο. 

  Ζ νδόο Π. Λεκπέζε αλακέλεηαη λα  δερζεί απμεκέλνπο θόξηνπο ζηελ 

θαηεύζπλζε από πιαηεία Αγ. Μελά πξνο Αγ. Νηθόιαν. Καηά ηηο εκέξεο θαη ώξεο 

απνθιεηζκνύ ηεο παξαιηαθήο νδνύ ε θίλεζε θαηά ηελ θαηεύζπλζε από Αγ. Νηθόιαν 
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πξνο  Άγην Μελά δελ αλακέλεηαη λα απμεζεί δεδνκέλνπ όηη δελ ζα ηξνθνδνηείηαη από 

θαζέηνπο νδνύο θαη ζα δηελεξγείηαη κόλν από ηνπο κνλίκνπο θαηνίθνπο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζα είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε.  

Να εθαξκόδεηαη απαγόξεπζεο ζηάζκεπζεο ζηελ κία πιεπξά ηε Π.Λεκπέζε ,ελώ ζε 

ζεκεία πνπ ν δξόκνο είλαη ηδηαίηεξα ζηελόο λα εθαξκόδεηαη απαγόξεπζε θαη ζηηο δύν 

πιεπξέο κε ρξήζε νξηδόληηαο ζήκαλζεο δηγθ-δαγθ 

 Οη θηλνύκελνη επί ηεο Αγ. Μελά πξνο Παινύθηα λα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ νδό Π.Φνπξίθε , ελώ όζνη πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο 

ρώξνπο ζηάζκεπζεο ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ λα ζπλερίδνπλ λα θηλνύληαη ζε 

απνθιεηζηηθή ισξίδα πξνο ηελ είζνδν ηνπ παξθηλγθ δίπια ζηελ πέηξηλε ζηάζε. 

 Αλαιπηηθόηεξα νη  ξπζκίζεηο θαη ε ζήκαλζε απεηθνλίδνληαη ζηα ζπλεκκέλα 

ζρέδηα πνπ αλαζπζηάρζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο 

 Γηα ηελ επηηπρία ησλ κέηξσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θνηλσληθή ζπλαίλεζε πνπ 

ζα επηηεπρζεί κε επξεία δεκνζηόηεηα, ελεκέξσζε, θηλεηνπνίεζε από ηνπο ηνπηθνύο 

ζπιιόγνπο θαη ηα κέιε ηνπο. 

 Λόγσ ηνπ πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα ησλ κέηξσλ, πνπ δελ ζα έρνπλ ηζρύ θαζ 

όιεο ηηο εκέξεο θαη ώξεο ηεο εβδνκάδαο, ν θαζνξηζηηθόηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ 

επηηπρία ηνπο θαη γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ζεσξείηαη ε αζηπλόκεπζή ηνπο κε ηε 

δηάζεζε απαξαίηεηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ από ηελ Σξνραία θαη ην Ληκελαξρείν, 

πνπ ζα θαζνδεγνύλ νδεγνύο, πεδνύο, πνδειάηεο, ΑΜΔΑ θιπ. 

 Ζ ισξίδα έθηαθηεο αλάγθεο ζα δηαηίζεηαη κόλν γηα ηελ θίλεζε νρεκάησλ 

άκεζεο αλάγθεο γηα ηε δηέιεπζε, ζηάζε, ζηάζκεπζε, νρεκάησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ 

θαη ΑΜΔΑ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ειεύζεξε από πάζεο θύζεσο εκπόδηα, θαηαζθεπέο 

ζηαζεξέο ή θνξεηέο θ.ιπ. 
 

Μεηνςήθηζαλ ν Γεκ. ύκβνπινο θ. Σζαβαξήο Ησάλλεο  ν νπνίνο ηάρζεθε  ππέξ ηεο 

πξόηαζήο ηνπ θαη ν Γεκ. ύκβνπινο θ. Αιατζθαο Βαζίιεηνο νπνίνο  ηάρζεθε  κε ηε δηθή 

ηνπ πξόηαζε .   

 

Έηζη ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε.  

 

     Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ    
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