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Εισήγηση

 
 

            Τίθεται υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η
Κυκλοφοριακού του Δήμου που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης Λαμίας και 
των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου καθώς και Πρακτικό της Επιτροπής 
Κυκλοφοριακού του Δήμου με την  μελέτη 
Δήμου των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

          Πολλές από τις ρυθμίσεις αυτές έχουν την προέλευσή τους σε Αιτήματα 
Συνοικιακών Συμβουλίων, τοπικών διαμερισμάτων, ομάδων ή μεμονωμένων δημοτών 
μας αλλά και παρατηρήσεων της Δημοτικής Αρχής και Υπηρεσιακώ

          Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μετά την έγκριση και εφαρμογή 
τους (υλοποίηση αποφάσεων με την τοποθέτηση κυκλοφοριακών σημάνσεων).

 
Α. Η Επιτροπή Κυκλοφοριακού γνωμοδότησε θετικά για τα εξής θέματα:
 

1. Nα εγκριθεί η κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων επί των οδών:
Κύπρου, β) Φραντζή & Ελευθερίας και γ) Παπαποστόλου

 
2. Nα δημιουργηθεί θέση AMEA επί της οδού Κοκκαλάκη 11Η για το αυτοκίνητο με αρ. 

κυκλοφορίας ΜΙΝ 9354.
 

3. Nα δημιουργηθεί θέση AMEA επί της οδού Διάκου 2 για το ΚΕΚ ΑΡΙΑΔΝΗ.
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ισήγηση του προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφοριακού
προς 

την επιτροπήποιότητας ζωής 

Τίθεται υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η  εισήγηση της Επιτροπής 
Κυκλοφοριακού του Δήμου που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης Λαμίας και 
των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου καθώς και Πρακτικό της Επιτροπής 
Κυκλοφοριακού του Δήμου με την  μελέτη –επεξεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

μου των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 
Πολλές από τις ρυθμίσεις αυτές έχουν την προέλευσή τους σε Αιτήματα 

Συνοικιακών Συμβουλίων, τοπικών διαμερισμάτων, ομάδων ή μεμονωμένων δημοτών 
μας αλλά και παρατηρήσεων της Δημοτικής Αρχής και Υπηρεσιακών παραγόντων.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μετά την έγκριση και εφαρμογή 
τους (υλοποίηση αποφάσεων με την τοποθέτηση κυκλοφοριακών σημάνσεων).

Α. Η Επιτροπή Κυκλοφοριακού γνωμοδότησε θετικά για τα εξής θέματα:

κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων επί των οδών:
β) Φραντζή & Ελευθερίας και γ) Παπαποστόλου & Αρκαδίου

Nα δημιουργηθεί θέση AMEA επί της οδού Κοκκαλάκη 11Η για το αυτοκίνητο με αρ. 
κυκλοφορίας ΜΙΝ 9354. 

δημιουργηθεί θέση AMEA επί της οδού Διάκου 2 για το ΚΕΚ ΑΡΙΑΔΝΗ.

Ο πρόεδρος της επιτροπής
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

του προέδρου της Επιτροπής Κυκλοφοριακού 

εισήγηση της Επιτροπής 
Κυκλοφοριακού του Δήμου που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης Λαμίας και 
των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου καθώς και Πρακτικό της Επιτροπής 

επεξεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Πολλές από τις ρυθμίσεις αυτές έχουν την προέλευσή τους σε Αιτήματα 
Συνοικιακών Συμβουλίων, τοπικών διαμερισμάτων, ομάδων ή μεμονωμένων δημοτών 

ν παραγόντων. 
Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μετά την έγκριση και εφαρμογή 

τους (υλοποίηση αποφάσεων με την τοποθέτηση κυκλοφοριακών σημάνσεων). 

Α. Η Επιτροπή Κυκλοφοριακού γνωμοδότησε θετικά για τα εξής θέματα: 

κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων επί των οδών: α) Αθηνών & 
& Αρκαδίου 

Nα δημιουργηθεί θέση AMEA επί της οδού Κοκκαλάκη 11Η για το αυτοκίνητο με αρ. 

δημιουργηθεί θέση AMEA επί της οδού Διάκου 2 για το ΚΕΚ ΑΡΙΑΔΝΗ. 

Ο πρόεδρος της επιτροπής 

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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