
 Με ηελ κε αξηζκ. πξσηνθόιινπ 1104/21-1-2011 επηζηνιή  ην Κνιιέγην 
Αζελώλ-Κνιιέγην Ψπρηθνύ, αηηείηαη:  

1) ηελ έγθξηζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ήδε εγθεθξηκέλνπ κε ηελ κε αξηζκ. 
104/2010 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζρεδίνπ δηακόξθσζεο ηεο νδνύ 
ηεθάλνπ Δέιηα, κε ηκεκαηηθή δηεύξπλζε ηνπ λνηίνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Δέιηα, 
δπηηθά ηεο νδνύ Χάνπιαλη, επί κήθνπο 18,5 κέηξσλ πεξίπνπ, ζε βάξνο ηεο δώλεο 
ζηαζκεπόλησλ νρεκάησλ. Καη 

2) ηελ έγθξηζε δύν (2) πξνζσξηλώλ δηαβάζεσλ πεδώλ, κία επί ηεο νδνύ ηεθ. 
Δέιηα, δπηηθώο ηνπ άμνλα ηεο νδνύ Χάνπιαλη θαη δεύηεξε επί ηεο νδνύ Γαηνπνύινπ, 
ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό ηεθ. Δέιηα. 

Οη δηαβάζεηο απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα 
απαηηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα αλαθαηαζθεπαζζεί ην δηεπξπκέλν πεδνδξόκην ηεο νδνύ 
ηεθ. Δέιηα, αλαηνιηθώο ηεο νδνύ Χάνπιαλη. 

Η παξαπάλσ επηζηνιή ζπλνδεύεηαη από απόζπαζκα ηεο κειέηεο εθαξκνγήο 
ησλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο πεδνγέθπξαο πνπ 
ζπληάρζεθε από ηελ εηαηξεία κειεηώλ «ΔΡΟΜΟ ΕΠΕ». 
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ εηζεγνύκαζηε ζην Δεκνηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη:  

1) ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ δηακόξθσζεο ηεο νδνύ ηεθάλνπ Δέιηα κε 
ηκεκαηηθή δηεύξπλζε ηνπ λνηίνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Δέιηα δπηηθά ηεο νδνύ 
Χάνπιαλη θαη  

2) ηελ έγθξηζε δύν (2) πξνζσξηλώλ δηαβάζεσλ πεδώλ, κία επί ηεο νδνύ ηεθ. 
Δέιηα, δπηηθώο ηνπ άμνλα ηεο νδνύ Χάνπιαλη θαη δεύηεξε επί ηεο νδνύ Γαηνπνύινπ, 
ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό ηεθ. Δέιηα. 

Tν Δεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 
67 ηνπ Ν.3852/2010 

 

 ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 

 
1) Σελ έγθξηζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ήδε εγθεθξηκέλνπ κε ηελ κε αξηζκ. 

104/2010 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζρεδίνπ δηακόξθσζεο ηεο νδνύ 
ηεθάλνπ Δέιηα, κε ηκεκαηηθή δηεύξπλζε ηνπ λνηίνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Δέιηα, 
δπηηθά ηεο νδνύ Χάνπιαλη, επί κήθνπο 18,5 κέηξσλ πεξίπνπ, ζε βάξνο ηεο δώλεο 
ζηαζκεπόλησλ νρεκάησλ. Καη 

2) Σελ έγθξηζε δύν (2) πξνζσξηλώλ δηαβάζεσλ πεδώλ, κία επί ηεο νδνύ ηεθ. 
Δέιηα, δπηηθώο ηνπ άμνλα ηεο νδνύ Χάνπιαλη θαη δεύηεξε επί ηεο νδνύ Γαηνπνύινπ, 
ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό ηεθ. Δέιηα. 

 
Η απόθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζκό     24/2011 

 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη από 

ηνλ Πξόεδξν θαη ηα Μέιε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
     

       ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
   
    Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ  
              

 ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ   
 


