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ΠΡΟΣ:  ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Δια της Επιτροπής Π.Ζ.)

ΘΕΜΑ: Λήψη Απόφασης Τροποποίησης της υπ' αρ. 048/2021 Α.Δ.Σ. 

& της σχετικής απόφασης Α.Π.Ζ. 017/2021.

«Τροποποίηση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης που αφορά την παρ. 1 της απόφασης και αντικατάσταση 

αυτής με "Την απαγόρευση στάσης - στάθμευσης όλων των οχημάτων στην Δυτική πλευρά...",αντί 

"Την απαγόρευση εκ περιτροπής στάθμευσης των αυτοκινήτων επί…........"» 

Αφού λήφθηκαν υπόψιν  η υπ. αρ. 017/2021 Α.Π.Ζ. και το σχετικό υπ’αρ.35653/27-05-2021 έγγραφο 

της Τ.Υ. λήφθηκε η υπ’ αρ. 048/2021 ΑΔΣ που αφορούσε «Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις για την επέκταση 

της λεωφορειακής γραμμής 732 και μεταφορά της αφετηρίας στον παράδρομο της Λ. Θηβών και ειδικότερα 

στο τμήμα καθόδου προς Πειραιά από Πριάμου έως Κίμωνος». 

Πέραν των άλλων στην παράγραφο 1 η απόφασης 048/2021 (όπως και η ΑΠΖ 017/2021), αναφερόταν 

στην «εκ περιτροπής απαγόρευση στάθμευσης των αυτοκινήτων επί της οδού

Μενελάου, στο τμήμα της, μεταξύ των οδών Ιδομενέως και Ευαγγελιστρίας». 

Κατόπιν της συνεχούς λειτουργίας της λεωφορειακής γραμμής 732 και της εξέτασης του ισοζυγίου 

στάθμευσης, διαπιστώθηκε ότι όταν η απαγόρευση στην εκ περιτροπής στάθμευση συντελούνταν στην 

Δυτική πλευρά διαπιστώθηκε καλύτερη κυκλοφορία της Γραμμής 732 στο συγκεκριμένο τμήμα και 

καλύτερο ισοζύγιο στάθμευσης. 
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Ως εκ τούτου εισηγούμεθα την λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αρ. 048/2021 ΑΔΣ & της 

σχετικής υπ’ αρ. 017/2021 ΑΠΖ και συγκεκριμένα της παραγράφου 1 με αντικατάσταση :

"Την απαγόρευση στάσης - στάθμευσης όλων των οχημάτων στην Δυτική πλευρά...", αντί

"Την απαγόρευση εκ περιτροπής στάθμευσης των αυτοκινήτων επί......" 

Συν/να: σχετικές Αποφάσεις: ΑΠΖ 048/2021 & ΑΔΣ 017/2021
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ


		2022-03-21T14:38:45+0200




