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ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
Έγκριση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων επί της οδού Πάρνηθος, στην 2η Δημοτική 
Κοινότητα.   
 
       Στο Περιστέρι και στο δημοτικό κατάστημα, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη μέσω «Cisco Webex», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), σήμερα 
11/2/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  & ώρα 12:30 μ.μ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατόπιν της υπ’ αριθ. 
πρωτ. οικ. 5144/5-2-2021 πρόσκλησης της Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων της Προέδρου κας Τσιώτα-Μάρκου Μαρίας  
και των εξής τακτικών μελών: Λύκου Παναγιώτη, Μπέτση Βασιλείου, Τσίνα Γεωργίου, 
Τσερούλα Αικατερίνης και Μπούσουλα Στυλιανού 
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Κασουρίδη Νικολάου, Αρσενοπούλου – Κιαγιά 
Παρασκευής και Τσαγκιώτη Εμμανουήλ  
οι οποίοι δεν συνδέθηκαν στο σύστημα της τηλεδιάσκεψης αν και κλήθηκαν νόμιμα, 
εκ των οποίων οι κ.κ. Κασουρίδης Νικ. και Αρσενοπούλου – Κιαγιά Παρ. αναπληρώθηκαν από τα 
αναπληρωματικά μέλη Κακλαμάνο Μιχαήλ και Αγιουτάκη Μάρθα         
εισήλθε στην εξέταση του με αριθμό   3   θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 

       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής άκουσε την κα Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε 
υπόψη  της Επιτροπής την σχετική απόφαση Νο 3/9-2-2021 της 2ης Δημοτικής Κοινότητας, που 
έχει ως εξής: 
 

«Για την βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζών διαμορφώνονται τα πεζοδρόμια και 
δημιουργούνται θέσεις στάθμευσης στην οδό Πάρνηθος.   

Η ανάπλαση πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη 
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση». 

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι:  
• Μείωση του πλάτους κυκλοφορίας της οδού στα 3.00 μ. σε όλο το μήκος της εκτός από το 

σημείο μεταξύ των οδών Σαγγαρίου και Νίκης όπου το πλάτος της οδού ανέρχεται στα 3.50 μ. 
και αντίστοιχη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στη δυτική πλευρά της οδού, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί συνεχής πορεία πεζών και ΑΜΕΑ.  

• Το κατάστρωμα κυκλοφορίας της οδού Πάρνηθος θα κατασκευαστεί με άσφαλτο, σύμφωνα με 
την τυπική διατομή που φαίνεται στα σχέδια.  

• Δημιουργία νόμιμων θέσεων στάθμευσης 2.00x5.00μ.   
• Για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης προτείνεται η τοποθέτηση μεταλλικών 

κολωνακίων (bollards) επί του πεζοδρομίου.  
• Βελτίωση και αναβάθμιση της κάθετης και οριζόντιας σήμανσης.  
• Δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών για την ασφαλή διάσχιση της οδού.  

 
Κατόπιν των παραπάνω καλούνται τα μέλη της 2ης Δημοτικής Κοινότητας να εγκρίνουν τις 

κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, επί της οδού Πάρνηθος στο Δήμο Περιστερίου. 
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Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 
Ομόφωνα, εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του και εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που επισυνάπτεται στην 
παρούσα, τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις επί της οδού Πάρνηθος στο Δήμο Περιστερίου, με τις 
ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:  

• Μείωση του πλάτους κυκλοφορίας της οδού στα 3.00 μ. σε όλο το μήκος της εκτός από το σημείο 
μεταξύ των οδών Σαγγαρίου και Νίκης όπου το πλάτος της οδού ανέρχεται στα 3.50 μ. και αντίστοιχη 
διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στη δυτική πλευρά της οδού, έτσι ώστε να δημιουργηθεί συνεχής 
πορεία πεζών και ΑΜΕΑ.  

• Το κατάστρωμα κυκλοφορίας της οδού Πάρνηθος θα κατασκευαστεί με άσφαλτο, σύμφωνα με την 
τυπική διατομή που φαίνεται στα σχέδια.  

• Δημιουργία νόμιμων θέσεων στάθμευσης 2.00x5.00μ.   
• Για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης προτείνεται η τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων 

(bollards) επί του πεζοδρομίου.  
• Βελτίωση και αναβάθμιση της κάθετης και οριζόντιας σήμανσης.  
• Δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών για την ασφαλή διάσχιση της οδού.»  

 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  
το θέμα, 

Ο κ. Μπούσουλας ψήφισε λευκό  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 
+ 

Ομόφωνα, εγκρίνει τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις επί της οδού ΠΑΡΝΗΘΟΣ στην 2η Δημοτική 
Κοινότητα, με τις ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:  

 Μείωση του πλάτους κυκλοφορίας της οδού στα 3.00 μ. σε όλο το μήκος της εκτός από το 
σημείο μεταξύ των οδών Σαγγαρίου και Νίκης όπου το πλάτος της οδού ανέρχεται στα 3.50 
μ. και αντίστοιχη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στη δυτική πλευρά της οδού, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί συνεχής πορεία πεζών και ΑΜΕΑ.  

 Το κατάστρωμα κυκλοφορίας της οδού Πάρνηθος θα κατασκευαστεί με άσφαλτο, σύμφωνα 
με την τυπική διατομή που φαίνεται στα σχέδια.  

 Δημιουργία νόμιμων θέσεων στάθμευσης 2.00x5.00μ.   

 Τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων (bollards) επί του πεζοδρομίου, για την αποτροπή της 
παράνομης στάθμευσης. 

 Βελτίωση και αναβάθμιση της κάθετης και οριζόντιας σήμανσης.  

 Δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών για την ασφαλή διάσχιση της οδού.  
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/9-2-2021 απόφαση της 2ης Δημοτικής Κοινότητας  που επισυνάπτεται 
στην παρούσα, και όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτήν.  
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

Μαρία Τσιώτα – Μάρκου    
Αντιδήμαρχος 
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