
 

 

                                                                            
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Είδος Πράξης: Λοιπές κανονιστικές Πράξεις
     ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                               Θεματική Ενότητα: 
       ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δνση     : Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Ταχ.Κώδικας : 35131 ΛΑΜΙΑ
Αρμόδιος Υπάλληλος: Σωτήριος Ρίζος
Τηλ: 22313-51542 
Εmail:rizos@lamia –city.gr 
 
 
 
                            Εισήγηση
                                               
                                    την Ε
 
 

          Τίθεται υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η  
ρυθμίσεων στα πλαίσια της 
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ «ΑΛΑΤΟΣΤΡΑΤΑ
Πρόγραμμα ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ του ΠΡΑ

         Η μελέτη περιλαμβάνει διαπλατύνσεις και διαμορφώσεις πεζοδρομίων στην οδό 
ΚΑΒΑΦΗ (Αλατόστρατα) , για την δημιουργία πεζοδιαδρομής η οποία θα βελτιώσει τις 
συνθήκες κίνησης των πεζών στην παραπάνω οδό
κίνηση των οχημάτων, με την δημιουργία χώρων στάθμευσης 
κυκλοφοριακής σήμανσης στο τμήμα της οδού.
                                                      
                                          Προτείνεται:

  1) Η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης του έργου  
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ 

   
2) Να γίνει εισήγηση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης σχετικά 
με την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
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ισήγηση της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών έργων 
                                                     προς 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Τίθεται υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η  έγκριση των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΑΛΑΤΟΣΤΡΑΤΑ»», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το 
Πρόγραμμα ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.  

Η μελέτη περιλαμβάνει διαπλατύνσεις και διαμορφώσεις πεζοδρομίων στην οδό 
, για την δημιουργία πεζοδιαδρομής η οποία θα βελτιώσει τις 

συνθήκες κίνησης των πεζών στην παραπάνω οδό. Παράλληλα βελτιώνεται και η 
με την δημιουργία χώρων στάθμευσης και την αναβάθμιση της 

κυκλοφοριακής σήμανσης στο τμήμα της οδού. 
                                                       

Προτείνεται: 
Η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης του έργου  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ «ΑΛΑΤΟΣΤΡΑΤΑ

προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης σχετικά 
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 
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έγκριση των κυκλοφοριακών 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το 

Η μελέτη περιλαμβάνει διαπλατύνσεις και διαμορφώσεις πεζοδρομίων στην οδό 
, για την δημιουργία πεζοδιαδρομής η οποία θα βελτιώσει τις 

Παράλληλα βελτιώνεται και η 
και την αναβάθμιση της 

Η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης του έργου  
ΑΛΑΤΟΣΤΡΑΤΑ»».  

προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης σχετικά  
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