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Ελληνική

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΖΛΔΙΑ
ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΙΣΑΙΝΑ - ΚΡΔΣΔΝΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 7εο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, έηνπο 2018.
Αξηζκόο απόθαζεο:98

ΘΔΜΑ: «Λήςε απόθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο θπθινθνξηαθήο
κειέηεο ηέσο Γήκνπ θηιινύληνο»

ηα Κξέζηελα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Κξεζηέλσλ, ζήκεξα ηελ εηθνζηή εβδόκε (27ε ) ηνπ κήλα
Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 20:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ , θαηόπηλ ηεο ππ. αξηζ. 4852/22.06.2018 έγγξαθεο
πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (άξζξν 6
ηνπ Ν. 4071/2012) θαη γλσζηνπνηήζεθε λόκηκα ζηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, θαηά πεξίπησζε, ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ».
Αξρηθά πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία , αθνύ ζε ζύλνιν
είθνζη επηά (27) κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, βξέζεθαλ παξόληα ηα δεθαεπηά (17), ήηνη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΠΑΡΟΝΣΔ

Γεσξγαθόπνπινο Μηιηηάδεο – Θεόδσξνο
Γάγθαξεο Ισάλλεο
Βαζηιόπνπινο Παλαγηώηεο1
Φνύξλαξεο Υξήζηνο
Γεκεηξαθόπνπινο Βαζίιεηνο
ηξνπκπάθνπ Κσλζηαληίλα
Σνπξήο Σξύθσλ
Παπαγξεγνξίνπ Αζαλάζηνο
Μσξαΐηνπ – Εαθεηξνπνύινπ Ρνύζζα
Μπαηδάθαο Γεκήηξηνο
Σνπξήο Γεώξγηνο
Καξαληώλεο Παλαγηώηεο
Αιεμόπνπινο Δπάγγεινο2

14.
15.
16.
17.

Υαηδόπνπινο Γεώξγηνο
Λεπέηζνο Γεώξγηνο
Γειέγθνο Ισάλλεο
Καηζηέξε Αηθαηεξίλε3

ΑΠΟΝΣΔ
1.
2.
3.
4.
5.

αξαληνπνύινπ Αηθαηεξίλε
Σζηιηβήηαο Νηθόιανο4
Κνπζθνπξή Αζαλαζία5
Κσζηόπνπινο Αζαλάζηνο
Καινγεξόπνπινο Γεκήηξηνο

6. Υξηζηόπνπινο Αλαζηάζηνο
7. Κπξηαθόπνπινο Γεκήηξηνο
8.Καηζηέξε Αηθαηεξίλε
9. Κνηξέηζνο Βαζίιεηνο
10.Γθόηζεο Νηθόιανο
(νη αλσηέξσ δελ πξνζήιζαλ αλ θαη λόκηκα
θιήζεθαλ)

Δπίζεο δηαπίζησζε όηη από ην ζύλνιν ησλ ηξηάληα δύν (32) Πξνέδξσλ θη Δθπξνζώπσλ ησλ Γεκνηηθώλ θαη
Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ πνπ θιήζεθαλ λόκηκα παξόληεο ήηαλ νη:
ΠΡΟΔΓΡΟΗ – ΔΚΠΡΟΩΠΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ & ΣΟΠΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ
1.
2.
3.

Κνπαληηζάλνο Βαζίιεηνο
Βαζηιαθόπνπινο Κσλ/λνο
Γξηβάθεο Παλαγηώηεο

Σ.Κ. Βξίλαο
Σ.Κ. Γηαζέιισλ
Σ.Κ. Μαθξηζίσλ

5.
6.
7.

Αζαλαζνπνύινπ Δπζη.
Μπαξαθίηεο Πνιπδώεο
αΐλεο Αιέμαλδξνο

1

Σ.Κ. Ρνβίσλ
Σ.Κ. ακηθνύ
Σ.Κ. θηιινπληίαο

Πξνζήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο
Οξθίζηεθε δεκνηηθόο ζύκβνπινο σο 1νο αλαπιεξσκαηηθόο , θαηόπηλ ηεο παξαηηήζεσο ηνπ Γ.Σ Γηακαληόπνπινπ Βαζηιείνπ (άξζξν 55 παξ.
1&2 ηνπ Ν. 3852/2010)
3 Πξνζήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο
4 Γηθαηνινγεκέλα απώλ
5 Γηθαηνινγεκέλα απνύζα
2
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4.

Ππξιήο Μηραήι

Σ.Κ. Πινπηνρσξίνπ

8.

Σδίβαο Αζαλάζηνο

Σ.Κ. Σξππεηήο

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Γηνλύζηνο Μπαιηνύθνο, ν νπνίνο λόκηκα εθιήζε.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ε νξηζκέλε ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ
Οξγάλσλ, θα Δπγελία Φ. Υξνλά.
Ζ Πξόεδξνο, κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη γηα ην
πξώην (1ν ) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ην ιόγν ζηελ Αληηδήκαξρν θα Κσλζηαληίλα
ηξνπκπάθνπ, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ, ηα εμήο:
«Κπξίεο θαη Κύξηνη ύκβνπινη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 1 Βλ ηνπ Ν. 3852/2010 πεξί
αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, απηή εηζεγείηαη ην ζρέδην θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ
ησλ άξζξσλ 79 θαη 82 ηνπ ΚΓΚ. Χο εθ ηνύηνπ, κε ηελ ππ. αξηζ. 3/2018 (ΑΓΑ: 6 Ζ3ΖΧΦΦ-80Θ)
απόθαζή ηεο, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ζπλέηαμε εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην πεξί
ηξνπνπνίεζεο ηεο Κπθινθνξηαθήο Μειέηεο ηέσο Γήκνπ θηιινύληνο (103/2001 απόθαζε Γ) ε νπνία
έρεη σο εμήο:
«Σηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ, ζήκεξα ηελ 21ε ηνπ κελόο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο
2018, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ
Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, κεηά ηελ ππ. αξηζ. 4660/15-06-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ επηδόζεθε ζε όια
ηα κέιε ρσξηζηά, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά ( 7 ) κειώλ ηεο βξέζεθαλ παξόληα ηα έμη (6),
ήηνη :
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1. Γάγθαξεο Ησάλλεο , Πξόεδξνο
1. Φνύξλαξεο Υξήζηνο
2. ηξνπκπάθνπ Κσλζηαληίλα
3. Καξαληώλεο Παλαγηώηεο
4. Σνπξήο Γεώξγηνο
5. Κνηξέηζνο Βαζίιεηνο
6. Υαηδόπνπινο Γεώξγηνο
Ο Πξόεδξνο, κεηά ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη γηα ην δεύηεξν (2ν ) ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο θάιεζε ηελ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θα Γεσξγία Σνθηαλνύ γηα ηελ εηζήγεζε ηνπ
ζέκαηνο, ε νπνία έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο ηα εμήο:
Κπξίεο θαη Κύξηνη Σύκβνπινη, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/2010 εηζεγείηαη ζην
Γεκνηηθό Σπκβνύιην ην ζρέδην θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ησλ άξζξσλ 79 θαη 82 ηνπ Κ.Γ.Κ..
Ζ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 52 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 2696/99 «Κύξσζε ηνπ ΚΟΚ», όπσο
αλαζεσξήζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν 4313/14 θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ :
1.

ηελ από 01/06/18εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Σπγθνηλσληώλ ηνπ Γήκνπ,

2.

ηελ κε αξηζκό 1/2018 απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο,

3.

ηελ κε αξηζκό 9/2018 απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξεζηέλσλ,

4.

ην κε αξ. πξση.1016/49/209-α/12-6-2018 έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθνύ Τκήκαηνο Κξεζηέλσλ,

5.

ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ ΚΤΔΛ,

6.

ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ Δκπνξηθνύ Σπιιόγνπ,

7.

ηελ κε αξ. 103/2001 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Σθηιινύληνο

πνπ αθνξά ηελ

έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ κειεηώλ ηνπ πξώελ Γήκνπ Σθηιινύληνο,
ζπλέηαμε θπθινθνξηαθή κειέηε Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ πνπ αθνξά ζεκεηαθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηα Κξέζηελα
(έδξα ηνπ Γήκνπ). Πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο ηνπ Γήκνπ Σθηιινύληνο (ηώξα Γεκνηηθή Δλόηεηα
Σθηιινύληνο) όπσο απηή είρε εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 103/30-10-2001 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ πξώελ
Γήκνπ Σθηιινύληνο, νη νπνίεο είλαη :
Α. ΜΟΝΟΓΡΟΜΖΔΗ
1. Μνλνδξόκεζε νδνύ «Αζ. Φσηνπνύινπ» από ηελ δηαζηαύξσζε ηεο κε ηελ νδό «Ξελνθώληνο» κέρξη ηελ νηθία
Παλαγηώηε Κνιατηε θαη κε θνξά πξνο Ξελνθώληνο δειαδή από Νόηηα πξνο Βόξεηα ΜΟΝΟ θαηά ηνπο κήλεο
ΗΟΤΛΗΟ θαη ΑΤΓΟΤΣΟ θαζ’ όιν ην 24σξν.
2. Μνλνδξόκεζε δεκνηηθήο νδνύ ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο παηδηθήο ραξάο πιαηείαο Παπαπνιπρξνλίνπ κε
θαηεύζπλζε από θαηλνύξγην Γεκαξρείν πξνο νηθία Βαγγέιε Υαζνκέξε.
Β. ΠΔΕΟΓΡΟΜΖΔΗ
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1. Πεδνδξόκεζε ηκήκαηνο νδνύ «Ξελνθώληνο» από ηελ δηαζηαύξσζή ηεο κε ηελ νδό «Υξήζηνπ εθεξιή» κέρξη ηελ
δηαζηαύξσζή ηεο κε ηελ νδό Φσηνπνύινπ θαηά ηνπο κήλεο ΗΟΤΛΗΟ θαη ΑΤΓΟΤΣΟ θαη θαηά ηηο ώξεο 21:30 έσο
03:00.
2. Πεδνδξόκεζε δεκνηηθήο νδνύ ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο παηδηθήο ραξάο πιαηείαο Παπαπνιπρξνλίνπ από ην θηίξην
ΚΑΠΖ έσο ηελ νηθία Υαζνκέξε Δπάγγεινπ θαηά ην δηάζηεκα από 15 Ηνπλίνπ έσο ηέινο Απγνύζηνπ θαη θαηά ηηο
ώξεο 20:00-00:00.
Γ. ΓΡΟΜΟΗ ΓΗΠΛΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
1. Οδόο Κξεζηέλσλ – Μαθξηζίσλ από γξαθεία ΔΑ Ζιείαο – Οιπκπίαο κέρξη ηνλ επαξρηαθό δξόκν Κξεζηέλσλ –
Αλδξίηζαηλαο (super market Ρνπκειηώηεο).
2. Σκήκα νδνύ Ξελνθώληνο από ηελ δηαζηαύξσζε ηεο κε ηελ νδό Αξραίαο Οιπκπίαο κέρξη ηελ γσλία θαηαζηήκαηνο
Μαληδαξάπε.
Γ. ΠΗΑΣΔ ΣΑΞΗ
1. Δπί ηεο Ξελνθώληνο θαη θαηά ηελ πεξίνδν πεδνδξόκεζεο (θαηά ηνπο κήλεο Ηνύιην θαη Αύγνπζην θάζε έηνπο θαηά ηηο
ώξεο 21:30 έσο 03:00) από δηαζηαύξσζε Ξελνθώληνο πξνο Βξίλα πξνο ην θαηάζηεκα Γξεγνξόπνπινπ.
2. ηελ αθεηεξία ηνπ ΚΣΔΛ Κξεζηέλσλ δύν (2) ζέζεηο
Δ. ΣΑΘΜΔΤΖ
1. Απαγνξεύεηαη ζηελ νδό Ξελνθώληνο ε ζηάζκεπζε παληόο είδνπο νρεκάησλ, κνηνζπθιεηώλ θιπ από ΔΚΡΔΠ έσο
ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Φσηνπνύινπ θαηά ηνπο κήλεο Ηνύιην θαη Αύγνπζην θάζε έηνπο θαηά ηηο ώξεο 21:30
έσο 03:00.
Σ. ΖΜΑΝΖ
1. ήκαλζε επί ηεο Ξελνθώληνο ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηνλ θάζεην δξόκν πξνο ΓΟΤ – ηαπξνπνύινπ Ξέλε πνπ ζα
ελεκεξώλεη όηη ε νδόο Ξελνθώληνο είλαη θιεηζηή γηα κεγάια νρήκαηα (ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, θνξηεγά θιπ) θαη ζα ηα
θαηεπζύλεη δεμηά ζηνλ δξόκν ΓΟΤ - ηαπξνπνύινπ Ξέλε θαηά ηνπο κήλεο ΗΟΤΛΗΟ θαη ΑΤΓΟΤΣΟ θαη θαηά ηηο ώξεο
21:30 έσο 03:00.
2.Απαγνξεπηηθή ζήκαλζε εηζόδνπ ζε παληόο είδνπο νρήκαηα (επηβαηηθά, κνηνζπθιέηεο θιπ) ηνπ ηκήκαηνο νδνύ
«Ξελνθώληνο» από ηελ δηαζηαύξσζε ηεο κε ηελ νδό «Υξήζηνπ εθεξιή» κέρξη ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό
Φσηνπνύινπ θαηά ην δηάζηεκα Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ θάζε έηνπο θαηά ηηο ώξεο 21:30 έσο 03:00.
3.Απαγνξεπηηθή ζήκαλζε εηζόδνπ ζε παληόο είδνπο νρήκαηα (επηβαηηθά, κνηνζπθιέηεο θιπ) ηνπ ηκήκαηνο ηεο
αλσλύκνπ δεκνηηθήο νδνύ βόξεηα ηεο πιαηείαο Παπαπνιπρξνλίνπ ζηελ ζέζε θηηξίνπ ΚΑΠΖ θαηά ην δηάζηεκα 15
Ηνύληνπ έσο ηέινο Απγνύζηνπ θαη ηηο ώξεο 20:00 έσο 00:00.
4. ήκαλζε ζηελ αξρή ηεο νδνύ Φσηνπνύινπ (Νόηηα πιεπξά) από ηελ νηθία Κνιατηε πνπ ζα θαηαδεηθλύεη ηελ
θαηεύζπλζε νρεκάησλ πξνο βόξεηα δειαδή πξνο ην θέληξν ηεο πόιεο.
5. ήκαλζε ζηελ νδό Ξελνθώληνο ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Φσηνπνύινπ γηα απαγόξεπζε ζηξνθήο πξνο ηα
δεμηά.
6. Σνπνζέηεζε θνισλαθίσλ ζηνλ θάζεην δξόκν ηεο Ξελνθώληνο (ΓΟΤ – ηαπξνπνύινπ Ξέλε) θαη πξνο νδνληηαηξείν
ηαπξνπνύινπ γηα απνηξνπή ζηάζκεπζεο
7. Σνπνζέηεζε θνισλαθίσλ επί ηεο Ξελνθώληνο ζην θαηάζηεκα θαηεςπγκέλσλ Μαξίαο Γθεθνπνύινπ γηα απνηξνπή
ζηάζκεπζεο
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, παξαθαιείηαη ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο – Εσήο αθνύ γίλεη ε ζρεηηθή δηαβνύιεπζε λα εηζεγεζεί :
1. ηελ έγθξηζε από ην ∆εµνηηθό Σπκβνύιην ησλ πξνηεηλόκελσλ θπθινθνξηαθώλ αιιαγώλ
2. ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο θαλνληζηηθήο απόθαζεο.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο επηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ ΔΠΗΣ ΡΟΠΖ
Αθνύ άθνπζε ηα όζα είπε πην πάλσ ν Πξόεδξόο ηεο, αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο θη αθνύ
έιαβε ππόςε ηεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010, ην άξζξν 79 παξ. α)α4 ηνπ Ν. 3463/2006, ην άξζξν 52 ηνπ Ν. 2696/99 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ηηο πξνηάζεηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνηάζεθαλ από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ην ζέκα εηέζε ζε
ςεθνθνξία θαηά ηελ νπνία όια ηα κέιε ςήθηζαλ ΝΑΗ ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε, νπόηε, ΟΜΟΦΩΝΑ …
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Α) Δηζεγείηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Κπθινθνξηαθήο Μειέηεο ηνπ πξώελ Γήκνπ θηιινύληνο
θη εηδηθόηεξα ζην ζθέινο πνπ αθνξά ηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Κξεζηέλσλ θη σο εμήο:
Α. ΜΟΝΟΓΡΟΜΖΔΗ
1. Μνλνδξόκεζε νδνύ «Αζ. Φσηνπνύινπ» από ηελ δηαζηαύξσζε ηεο κε ηελ νδό «Ξελνθώληνο» κέρξη ηελ νηθία
Παλαγηώηε Κνιατηε θαη κε θνξά πξνο Ξελνθώληνο δειαδή από Νόηηα πξνο Βόξεηα ΜΟΝΟ θαηά ηνπο κήλεο
ΗΟΤΛΗΟ θαη ΑΤΓΟΤΣΟ θαζ’ όιν ην 24σξν.
2. Μνλνδξόκεζε δεκνηηθήο νδνύ ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο παηδηθήο ραξάο πιαηείαο Παπαπνιπρξνλίνπ κε
θαηεύζπλζε από θαηλνύξγην Γεκαξρείν πξνο νηθία Βαγγέιε Υαζνκέξε.
Β. ΠΔΕΟΓΡΟΜΖΔΗ
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1. Πεδνδξόκεζε ηκήκαηνο νδνύ «Ξελνθώληνο» από ηελ δηαζηαύξσζή ηεο κε ηελ νδό «Υξήζηνπ εθεξιή» κέρξη ηελ
δηαζηαύξσζή ηεο κε ηελ νδό Φσηνπνύινπ θαηά ηνπο κήλεο ΗΟΤΛΗΟ θαη ΑΤΓΟΤΣΟ θαη θαηά ηηο ώξεο 21:30 έσο
03:00.
2. Πεδνδξόκεζε δεκνηηθήο νδνύ ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο παηδηθήο ραξάο πιαηείαο Παπαπνιπρξνλίνπ από ην θηίξην
ΚΑΠΖ έσο ηελ νηθία Υαζνκέξε Δπάγγεινπ θαηά ην δηάζηεκα από 15 Ηνπλίνπ έσο ηέινο Απγνύζηνπ θαη θαηά ηηο
ώξεο 18:00 - 00:00.
Γ. ΓΡΟΜΟΗ ΓΗΠΛΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
1. Οδόο Κξεζηέλσλ – Μαθξηζίσλ από γξαθεία ΔΑ Ζιείαο – Οιπκπίαο κέρξη ηνλ επαξρηαθό δξόκν Κξεζηέλσλ –
Αλδξίηζαηλαο (super market Ρνπκειηώηεο).
2. Σκήκα νδνύ Ξελνθώληνο από ηελ δηαζηαύξσζε ηεο κε ηελ νδό Αξραίαο Οιπκπίαο κέρξη ηελ γσλία θαηαζηήκαηνο
Μαληδαξάπε.
Γ. ΠΗΑΣΔ ΣΑΞΗ
1. Δπί ηεο Ξελνθώληνο θαη θαηά ηελ πεξίνδν πεδνδξόκεζεο (θαηά ηνπο κήλεο Ηνύιην θαη Αύγνπζην θάζε έηνπο θαηά ηηο
ώξεο 21:30 έσο 03:00) από δηαζηαύξσζε Ξελνθώληνο πξνο Βξίλα πξνο ην θαηάζηεκα Γξεγνξόπνπινπ θη
νπσζδήπνηε 3 κέηξα κεηά ηελ αλσηέξσ δηαζηαύξσζε.
2. ηελ αθεηεξία ηνπ ΚΣΔΛ Κξεζηέλσλ δύν (2) ζέζεηο
Δ. ΣΑΘΜΔΤΖ
1. Απαγνξεύεηαη ζηελ νδό Ξελνθώληνο ε ζηάζκεπζε παληόο είδνπο νρεκάησλ, κνηνζπθιεηώλ θιπ από ΔΚΡΔΠ έσο
ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Φσηνπνύινπ θαηά ηνπο κήλεο Ηνύιην θαη Αύγνπζην θάζε έηνπο θαηά ηηο ώξεο 21:30
έσο 03:00.
2. Απαγνξεύεηαη ζηελ νδό Φσηνπνύινπ ε ζηάζκεπζε παληόο είδνπο νρεκάησλ, κνηνζπθιεηώλ θαη από νηθία Πάλνπ
Κνιαΐηε κέρξη νδό Ξελνθώληνο
Σ. ΖΜΑΝΖ
1.
ήκαλζε επί ηεο Ξελνθώληνο ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηνλ θάζεην δξόκν πξνο ΓΟΤ – ηαπξνπνύινπ Ξέλε
πνπ ζα ελεκεξώλεη όηη ε νδόο Ξελνθώληνο είλαη θιεηζηή γηα κεγάια νρήκαηα (ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία,
θνξηεγά θ.ι.π.) θαη ζα ηα θαηεπζύλεη δεμηά ζηνλ δξόκν ΓΟΤ - ηαπξνπνύινπ Ξέλε θαηά ηνπο κήλεο ΗΟΤΛΗΟ
θαη ΑΤΓΟΤΣΟ θαη θαηά ηηο ώξεο 21:30 έσο 03:00.
2.
Απαγνξεπηηθή ζήκαλζε εηζόδνπ ζε παληόο είδνπο νρήκαηα (επηβαηηθά, κνηνζπθιέηεο θιπ) ηνπ ηκήκαηνο
νδνύ «Ξελνθώληνο» από ηελ δηαζηαύξσζε ηεο κε ηελ νδό «Υξήζηνπ εθεξιή» κέρξη ηελ ζπκβνιή ηεο κε
ηελ νδό Φσηνπνύινπ θαηά ην δηάζηεκα Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ θάζε έηνπο θαηά ηηο ώξεο 21:30 έσο 03:00.
3.
Απαγνξεπηηθή ζήκαλζε εηζόδνπ ζε παληόο είδνπο νρήκαηα (επηβαηηθά, κνηνζπθιέηεο θιπ) ηνπ ηκήκαηνο
ηεο αλσλύκνπ δεκνηηθήο νδνύ βόξεηα ηεο πιαηείαο Δηξήλεο (Παπαπνιπρξνλίνπ) ζηελ ζέζε θηηξίνπ ΚΑΠΖ
θαηά ην δηάζηεκα 15 Ηνύληνπ έσο ηέινο Απγνύζηνπ θαη ηηο ώξεο 18:00 έσο 00:00.
4.
ήκαλζε ζηελ αξρή ηεο νδνύ Φσηνπνύινπ (Νόηηα πιεπξά) από ηελ νηθία Κνιατηε πνπ ζα θαηαδεηθλύεη ηελ
θαηεύζπλζε νρεκάησλ πξνο βόξεηα δειαδή πξνο ην θέληξν ηεο πόιεο.
5.
ήκαλζε ζηελ νδό Ξελνθώληνο ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Φσηνπνύινπ γηα απαγόξεπζε ζηξνθήο
πξνο ηα δεμηά.
6.
ήκαλζε ζηελ νδό Φσηνπνύινπ γηα απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο.
7.
Σνπνζέηεζε θνινλαθίσλ ζηνλ θάζεην δξόκν ηεο Ξελνθώληνο (ΓΟΤ – ηαπξνπνύινπ Ξέλε) θαη πξνο
νδνληηαηξείν ηαπξνπνύινπ γηα απνηξνπή ζηάζκεπζεο.
8.
Σνπνζέηεζε θνινλαθίσλ επί ηεο Ξελνθώληνο ζην θαηάζηεκα θαηεςπγκέλσλ Μαξίαο Γθεθνπνύινπ γηα
απνηξνπή ζηάζκεπζεο.
Β) Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ πεδόδξνκσλ . Ο παξώλ Καλνληζκόο
απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο θαλνληζηηθήο Απόθαζεο έγθξηζεο ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο ηεο πόιεο ησλ
Κξεζηέλσλ θαη θαζνξίδεη ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ πεδνδξόκσλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ Απόθαζε απηή.
Α Ρ Θ Ρ Ο 1.
ΠΔΡΗΟΥΖ ΗΥΤΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ
Ο παξώλ θαλνληζκόο αλαθέξεηαη ζηνπο πεδόδξνκνπο, ζηηο νδνύο, θαη ζηηο πιαηείεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
Κξεζηέλσλ θαη απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε άλεησλ ζπλζεθώλ θπθινθνξίαο γηα ηνπο πεδνύο θαη ζηελ εμππεξέηεζε
ησλ αλαγθώλ πξνζπέιαζεο ζηνπο πεδόδξνκνπο, ζηα πεδνδξόκηα θαη ζηνπο ινηπνύο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαηά
ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. πγθεθξηκέλα ε πεδνδξόκεζε γίλεηαη ζηα εμήο ζεκεία:
1.
Σκήκα νδνύ «Ξελνθώληνο» πνπ εθάπηεηαη κε ηελ θεληξηθή πιαηεία 25ε Μαξηίνπ Κξεζηέλσλ από ηελ
δηαζηαύξσζή ηεο κε ηελ νδό «Υξήζηνπ εθεξιή» κέρξη ηελ δηαζηαύξσζή ηεο κε ηελ νδό Φσηνπνύινπ θαηά
ηνπο κήλεο ΗΟΤΛΗΟ θαη ΑΤΓΟΤΣΟ θαη θαηά ηηο ώξεο 21:30 έσο 03:00.
2.
Σκήκα αλσλύκνπ δεκνηηθήο νδνύ ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο παηδηθήο ραξάο πιαηείαο Δηξήλεο
(Παπαπνιπρξνλίνπ) από ην θηίξην ΚΑΠΖ έσο ηελ νηθία Υαζνκέξε Δπάγγεινπ, θαηά ην δηάζηεκα από 15
Ηνπλίνπ έσο ηέινο Απγνύζηνπ θαη θαηά ηηο ώξεο 18:00 - 00:00.
ΑΡΘΡΟ2
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ΟΓΟΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΩΝ
ηνπο πεδόδξνκνπο απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηώλ.
ηελ είζνδν ησλ πεδόδξνκσλ ζα ππάξρεη εηδηθή ζήκαλζε θη όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ θπθινθνξηαθή κειέηε.
ηνπο πεδόδξνκνπο επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ παξνρήο Α΄ βνεζεηώλ θαη ησλ νρεκάησλ
πνπ κεηαθέξνπλ αζζελείο, ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε επείγνπζαο
αλάγθεο. Ζ θίλεζε επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ γηα ηε κεηαθνξά αλαπήξσλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεηηθό αλαπεξίαο θαη
αλήκπνξσλ ππεξειίθσλ.
Δθ’ όζνλ ππάξρνπλ παξόδηνη ηδηνθηήηεο θαηνηθηώλ νη νπνίνη θαηά ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο θνηλόρξεζησλ
ρώξσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξεζηέλσλ ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ δηθαηνύληαη λα ζηαζκεύζνπλ ηα
νρήκαηά ηνπο ζε ρώξνπο πνπ γηα λα πξνζεγγηζηεί απαηηείηαη ε δηέιεπζε κέζα από ηνλ πεδόδξνκν, ηόηε νη παξόδηνη
εμαζθαιίδνπλ ζρεηηθή άδεηα από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Δζόδσλ ηνπ Γήκνπ, έρνπλ δε ηελ απνθιεηζηηθή
επζύλε γηα ηελ αζθαιή θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε δηέιεπζή ηνπο από ηελ νξηζζείζα δώλε όδεπζεο θαη ηελ άκεζε
επαλαθνξά ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεδόδξνκνπ.
ΑΡΘΡΟ3
ΚΤΡΩΔΗ
Οη παξαβάηεο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ.
ΑΡΘΡΟ4
ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ
Ο παξώλ θαλνληζκόο ηζρύεη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. πκπιεξσκαηηθέο ή δηεπθξηληζηηθέο
δηαηάμεηο θαζώο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ζα γίλνληαη ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ.
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 3/2018».

ύκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –
Κξεζηέλσλ, ε νπνία ζπληάρζεθε από ηελ Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –
Κξεζηέλσλ θαη ζεσξήζεθε ηελ 21/06/2018 από ηελ Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πεξηβάιινληνο
Γήκνπ Πύξγνπ, άκεζνο ζθνπόο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο αξρηθήο κειέηεο είλαη ε αλάδεημε ησλ κέγηζησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ δηθηύνπ πεξηνξηδόκελν ζηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο κε ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ
θπθινθνξηαθώλ δεδνκέλσλ (κνλνδξνκήζεηο, πεδνδξνκήζεηο).
Οη παξεκβάζεηο εζηηάδνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πεδήο κεηαθίλεζεο θαηά ηνπο κήλεο Ηνύιην θαη Αύγνπζην
ηηο βξαδηλέο ώξεο θαη ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο δεκηνπξγώληαο πεδόδξνκνπο πνπ ζα είλαη
πξνζπειάζηκνη ηόζν ζηνπο δεκόηεο ηεο πόιεο όζν θαη ζηνπο επηζθέπηεο. Δηδηθόηεξα, πξνηείλεηαη ε
πεδνδξόκεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Ξελνθώληνο ζηελ θεληξηθή πιαηεία 25εο Μαξηίνπ ηνπο κήλεο
Ηνύιην θαη Αύγνπζην θαη θαηά ηηο βξαδηλέο ώξεο 21:30 – 03:00 πνπ νξηνζεηείηαη από ηε δηαζηαύξσζή
ηεο κε ηελ νδό «Υξήζηνπ εθεξιή» κέρξη ηε δηαζηαύξσζή ηεο κε ηελ νδό «Φσηνπνύινπ» θαη ε νπνία
θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πόιεο
όζν θαη ησλ επηζθεπηώλ θη ηδηαίηεξα ησλ ειηθησκέλσλ αηόκσλ, ησλ παηδηώλ θαη ησλ ΑΜΔΑ, ιόγσ ηνπ
όηη έρεη απμεκέλε επηζθεςηκόηεηα ηδηαίηεξα ηηο βξαδηλέο ώξεο ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο λέσλ
θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο – πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. ε απόζηαζε 30 κέηξσλ από ηελ αξρή ηνπ
πεδόδξνκνπ βξίζθεηαη ην δεκνηηθό πάξθηλγθ θη έηζη κπνξνύλ νη δεκόηεο θη επηζθέπηεο λα ζηαζκεύνπλ
ηα νρήκαηά ηνπο. Δπίζεο, ε πεδνδξόκεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο αλσλύκνπ νδνύ πνπ εθάπηεηαη ζηε
βόξεηα πιεπξά ηεο πιαηείαο Δηξήλεο (Παπαπνιπρξνλίνπ) από ην δηάζηεκα 15 Ηνπλίνπ έσο ηέινο
Απγνύζηνπ ηηο ώξεο 20:00 -00:00 ζηνρεύεη ζηελ εμππεξέηεζε θαη αζθάιεηα ησλ παηδηώλ πνπ παίδνπλ
ζηελ παηδηθή ραξά πνπ ιεηηνπξγεί ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν αλαβαζκηζκέλε θαη πηζηνπνηεκέλε
πξνζειθύνληαο κεγάιν αξηζκό παηδηώλ ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο Κξεζηέλσλ, θαζώο θαη πνιιά
παηδηά ησλ όκνξσλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία δεηήζεθε από ην ζώκα λα γίλεη αιιαγή ζηελ ώξα
ηεο πεδνδξόκεζεο ηεο πιαηείαο Δηξήλεο (Παπαπνιπρξνλίνπ) θαηά ηηο ώξεο 20:00 – 24:00 θη όρη όπσο
πξνηάζεθε από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο από ηηο 18:00 θαη λα επηηξέπεηαη ε ζηάζκεπζε ζηελ
νδό Φσηνπνύινπ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο θαζ’ όιν ην 24σξν θαη θαηά ην δηάζηεκα πνπ είλαη
άλνδνο.
ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο, θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.

ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ θη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο:
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ηνπ Ν. 3463/2006 πεξί Κύξσζεο Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θη εηδηθόηεξα ην άξζξν 79
παξ. α)α4 θαη ην άξζξν 82,
o ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 – Πξόγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ,
o ηελ ππ. αξηζ. 103/2001 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε
θπθινθνξηαθώλ κειεηώλ ηνπ πξώελ Γήκνπ θηιινύληνο,
o ηελ ππ. αξηζ. 3/2018 (ΑΓΑ: 6 Ζ3ΖΧΦΦ-80Θ) απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο,
o ην άξζξν 52 ηνπ Ν. 2696/99 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη,
o ηελ από 21/6/2018 ηερληθή έθζεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο
– Κξεζηέλσλ πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξηαθήο κειέηεο ηέσο Γήκνπ
θηιινύληνο,
o ηελ ππ. αξηζ. 09/2018 απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξεζηέλσλ πεξί γλσκνδόηεζεο γηα
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Κπθινθνξηαθήο Μειέηεο ηνπ Γήκνπ θηιινύληνο ζρεηηθά κε ηελ Γ.Κ.
Κξεζηέλσλ,
o ηελ ππ. αξηζ. 1/2018 απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο,
ην ζέκα εηέζε ζε ςεθνθνξία θαηά ηελ νπνία όινη νη παξόληεο δεκνηηθνί ζύκβνπινη ςήθηζαλ ΝΑΙ
ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε νπόηε, ΟΜΟΦΩΝΑ…
o

ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ
Α) Δγθξίλεη ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηελ πόιε ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Κξεζηέλσλ πνπ σο ζηόρν έρνπλ ηελ αληηκεηώπηζε θη επίιπζε θπθινθνξηαθώλ
πξνβιεκάησλ, ηε βειηίσζε θπθινθνξηαθώλ δεδνκέλσλ (κνλνδξνκήζεηο, πεδνδξνκήζεηο), ηε
βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, θαζώο θαη ηελ αύμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο νδηθήο
αζθάιεηαο εηδηθόηεξα ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο επηζθεςηκόηεηαο ηεο πόιεο,
ηξνπνπνηώληαο ηελ ππ. αξηζ. 103/2001 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηέσο Γήκνπ
θηιινύληνο:
Α. ΜΟΝΟΓΡΟΜΖΔΙ
1. Μνλνδξόκεζε νδνύ «Αζ. Φσηνπνύινπ» από ηελ δηαζηαύξσζε ηεο κε ηελ νδό «Ξελνθώληνο»
κέρξη ηελ νηθία Παλαγηώηε Κνιατηε θαη κε θνξά πξνο Ξελνθώληνο δειαδή από Νόηηα πξνο
Βόξεηα ΜΟΝΟ θαηά ηνπο κήλεο ΙΟΤΛΙΟ θαη ΑΤΓΟΤΣΟ θαζ’ όιν ην 24σξν.
2. Μνλνδξόκεζε δεκνηηθήο νδνύ ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο παηδηθήο ραξάο πιαηείαο
Παπαπνιπρξνλίνπ κε θαηεύζπλζε από θαηλνύξγην Γεκαξρείν πξνο νηθία Βαγγέιε
Υαζνκέξε.
Β. ΠΔΕΟΓΡΟΜΖΔΙ
1. Πεδνδξόκεζε ηκήκαηνο νδνύ «Ξελνθώληνο» από ηελ δηαζηαύξσζή ηεο κε ηελ νδό «Υξήζηνπ
εθεξιή» κέρξη ηελ δηαζηαύξσζή ηεο κε ηελ νδό Φσηνπνύινπ θαηά ηνπο κήλεο ΙΟΤΛΙΟ θαη
ΑΤΓΟΤΣΟ θαη θαηά ηηο ώξεο 21:30 έσο 03:00.
2. Πεδνδξόκεζε δεκνηηθήο νδνύ ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο παηδηθήο ραξάο πιαηείαο Δηξήλεο
(Παπαπνιπρξνλίνπ) από ην θηίξην ΚΑΠΖ έσο ηελ νηθία Υαζνκέξε Δπάγγεινπ θαηά ην
δηάζηεκα από 15 Ινπλίνπ έσο ηέινο Απγνύζηνπ θαη θαηά ηηο ώξεο 20:00 - 24:00.
Γ. ΓΡΟΜΟΙ ΓΙΠΛΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
1. Οδόο Κξεζηέλσλ – Μαθξηζίσλ από γξαθεία ΔΑ Ζιείαο – Οιπκπίαο κέρξη ηνλ επαξρηαθό
δξόκν Κξεζηέλσλ – Αλδξίηζαηλαο (super market Ρνπκειηώηεο).
2. Σκήκα νδνύ Ξελνθώληνο από ηελ δηαζηαύξσζε ηεο κε ηελ νδό Αξραίαο Οιπκπίαο κέρξη ηελ
γσλία θαηαζηήκαηνο Μαληδαξάπε.
Γ. ΠΙΑΣΔ ΣΑΞΙ
1. Δπί ηεο Ξελνθώληνο θαη θαηά ηελ πεξίνδν πεδνδξόκεζεο (θαηά ηνπο κήλεο Ινύιην θαη
Αύγνπζην θάζε έηνπο θαηά ηηο ώξεο 21:30 έσο 03:00) από δηαζηαύξσζε Ξελνθώληνο πξνο
Βξίλα πξνο ην θαηάζηεκα Γξεγνξόπνπινπ θη νπσζδήπνηε 3 κέηξα κεηά ηελ αλσηέξσ
δηαζηαύξσζε.
2. ηελ αθεηεξία ηνπ ΚΣΔΛ Κξεζηέλσλ δύν (2) ζέζεηο
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Δ. ΣΑΘΜΔΤΖ
1. Απαγνξεύεηαη ζηελ νδό Ξελνθώληνο ε ζηάζκεπζε παληόο είδνπο νρεκάησλ, κνηνζπθιεηώλ
θιπ από ΔΚΡΔΠ έσο ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Φσηνπνύινπ θαηά ηνπο κήλεο Ινύιην θαη
Αύγνπζην θάζε έηνπο θαηά ηηο ώξεο 21:30 έσο 03:00.
2. Δπηηξέπεηαη ζηελ νδό Φσηνπνύινπ ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ θαη από νηθία Πάλνπ Κνιαΐηε
κέρξη νδό Ξελνθώληνο κόλνλ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο.
Σ. ΖΜΑΝΖ
1.
ήκαλζε επί ηεο Ξελνθώληνο ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηνλ θάζεην δξόκν πξνο ΓΟΤ –
ηαπξνπνύινπ Ξέλε πνπ ζα ελεκεξώλεη όηη ε νδόο Ξελνθώληνο είλαη θιεηζηή γηα
κεγάια νρήκαηα (ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, θνξηεγά θ.ι.π.) θαη ζα ηα θαηεπζύλεη δεμηά
ζηνλ δξόκν ΓΟΤ - ηαπξνπνύινπ Ξέλε θαηά ηνπο κήλεο ΙΟΤΛΙΟ θαη ΑΤΓΟΤΣΟ θαη
θαηά ηηο ώξεο 21:30 έσο 03:00.
2.
Απαγνξεπηηθή ζήκαλζε εηζόδνπ ζε παληόο είδνπο νρήκαηα (επηβαηηθά, κνηνζπθιέηεο
θιπ) ηνπ ηκήκαηνο νδνύ «Ξελνθώληνο» από ηελ δηαζηαύξσζε ηεο κε ηελ νδό
«Υξήζηνπ εθεξιή» κέρξη ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Φσηνπνύινπ θαηά ην δηάζηεκα
Ινπιίνπ θαη Απγνύζηνπ θάζε έηνπο θαηά ηηο ώξεο 21:30 έσο 03:00.
3.
Απαγνξεπηηθή ζήκαλζε εηζόδνπ ζε παληόο είδνπο νρήκαηα (επηβαηηθά, κνηνζπθιέηεο
θιπ) ηνπ ηκήκαηνο ηεο αλσλύκνπ δεκνηηθήο νδνύ βόξεηα ηεο πιαηείαο Δηξήλεο
(Παπαπνιπρξνλίνπ) ζηε ζέζε θηηξίνπ ΚΑΠΖ θαηά ην δηάζηεκα 15 Ινύληνπ έσο ηέινο
Απγνύζηνπ θαη ηηο ώξεο 20:00 έσο 00:00.
4.
ήκαλζε ζηελ αξρή ηεο νδνύ Φσηνπνύινπ (Νόηηα πιεπξά) από ηελ νηθία Κνιαΐηε πνπ
ζα θαηαδεηθλύεη ηελ θαηεύζπλζε νρεκάησλ πξνο βόξεηα, δειαδή πξνο ην θέληξν ηεο
πόιεο.
5.
ήκαλζε ζηελ νδό Ξελνθώληνο ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Φσηνπνύινπ γηα
απαγόξεπζε ζηξνθήο πξνο ηα δεμηά.
6.
Σνπνζέηεζε θνισλαθίσλ ζηνλ θάζεην δξόκν ηεο Ξελνθώληνο (ΓΟΤ – ηαπξνπνύινπ
Ξέλε) θαη πξνο νδνληηαηξείν ηαπξνπνύινπ γηα απνηξνπή ζηάζκεπζεο.
7.
Σνπνζέηεζε θνισλαθίσλ επί ηεο Ξελνθώληνο ζην θαηάζηεκα θαηεςπγκέλσλ Μαξίαο
Γθεθνπνύινπ γηα απνηξνπή ζηάζκεπζεο.
Β) Δθδίδεη Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο Πεδόδξνκσλ εληόο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο Κξεζηέλσλ ν νπνίνο
δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
Α Ρ Θ Ρ Ο 1.
ΠΔΡΗΟΥΖ ΗΥΤΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ
Ο παξώλ θαλνληζκόο αλαθέξεηαη ζηνπο πεδόδξνκνπο, ζηηο νδνύο, θαη ζηηο πιαηείεο ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξεζηέλσλ θαη απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε άλεησλ ζπλζεθώλ
θπθινθνξίαο γηα ηνπο πεδνύο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ πξνζπέιαζεο ζηνπο
πεδόδξνκνπο, ζηα πεδνδξόκηα θαη ζηνπο ινηπνύο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαηά ηνπο ζεξηλνύο
κήλεο. πγθεθξηκέλα ε πεδνδξόκεζε γίλεηαη ζηα εμήο ζεκεία:
1.
Σκήκα νδνύ «Ξελνθώληνο» πνπ εθάπηεηαη κε ηελ θεληξηθή πιαηεία 25ε Μαξηίνπ
Κξεζηέλσλ από ηελ δηαζηαύξσζή ηεο κε ηελ νδό «Υξήζηνπ εθεξιή» κέρξη ηελ
δηαζηαύξσζή ηεο κε ηελ νδό Φσηνπνύινπ θαηά ηνπο κήλεο ΙΟΤΛΙΟ θαη ΑΤΓΟΤΣΟ θαη
θαηά ηηο ώξεο 21:30 έσο 03:00.
2.
Σκήκα αλσλύκνπ δεκνηηθήο νδνύ ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο παηδηθήο ραξάο πιαηείαο
Δηξήλεο (Παπαπνιπρξνλίνπ) από ην θηίξην ΚΑΠΖ έσο ηελ νηθία Υαζνκέξε Δπάγγεινπ,
θαηά ην δηάζηεκα από 15 Ινπλίνπ έσο ηέινο Απγνύζηνπ θαη θαηά ηηο ώξεο 20:00 - 24:00.
ΑΡΘΡΟ2
ΟΓΟΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΩΝ
ηνπο πεδόδξνκνπο απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηώλ.
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ηελ είζνδν ησλ πεδόδξνκσλ ζα ππάξρεη εηδηθή ζήκαλζε θη όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ
θπθινθνξηαθή κειέηε.
ηνπο πεδόδξνκνπο επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ παξνρήο Α΄
βνεζεηώλ θαη ησλ νρεκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ αζζελείο, ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο ππξνζβεζηηθήο
ππεξεζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε επείγνπζαο αλάγθεο. Ζ θίλεζε επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ γηα ηε
κεηαθνξά αλαπήξσλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεηηθό αλαπεξίαο θαη αλήκπνξσλ ππεξειίθσλ.
Δθ’ όζνλ ππάξρνπλ παξόδηνη ηδηνθηήηεο θαηνηθηώλ νη νπνίνη θαηά ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό
ιεηηνπξγίαο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξεζηέλσλ ηνπ Γήκνπ
Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ δηθαηνύληαη λα ζηαζκεύζνπλ ηα νρήκαηά ηνπο ζε ρώξνπο πνπ γηα λα
πξνζεγγηζηεί απαηηείηαη ε δηέιεπζε κέζα από ηνλ πεδόδξνκν, ηόηε νη παξόδηνη εμαζθαιίδνπλ
ζρεηηθή άδεηα από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Δζόδσλ ηνπ Γήκνπ, έρνπλ δε ηελ
απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ αζθαιή θαη πξνζεθηηθή δηέιεπζή ηνπο από ηελ νξηζζείζα δώλε
όδεπζεο θαη ηελ άκεζε επαλαθνξά ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεδόδξνκνπ.
ΑΡΘΡΟ3
ΚΤΡΩΔΗ
Οη παξαβάηεο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ.
ΑΡΘΡΟ4
ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ
Ο παξώλ θαλνληζκόο ηζρύεη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, θαζώο θαη ηνλ
απαξαίηεην έιεγρν λνκηκόηεηαο από ηνλ πληνληζηή Γπηηθήο Διιάδαο Πεινπνλλήζνπ & Ινλίνπ.
πκπιεξσκαηηθέο ή δηεπθξηληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζώο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ παξόληνο
θαλνληζκνύ, ζα γίλνληαη ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 98/2018.
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό
ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:
Ζ Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Παξόληα Μέιε
(Σ.Τ.)
(Σ.Τ.)
(Σ.Τ)
Ο Γήκαξρνο
( Σ. Τ. )
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Γήκαξρνο
Γηνλύζηνο Μπαιηνύθνο
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