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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
3η Συνεδρίαση 14- 06- 2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11/2022
ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως κυκλοφοριακής μελέτης που συνοδεύει τη μελέτη
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΝ. ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»
Πρακτικό της με αριθμό 3ης/2022 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 14η του
μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11198/10-06-2022 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της
Επιτροπής και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67
παρ. 4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης
Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με
την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του
Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος ΔήμαρχοςΠρόεδρος
1.Βούρλου Μαρία
2.Φασκιώτης Γεώργιος
3.Γαβρίλη Αγγελική
4.Σταμέλος Ηλίας

ΑΠΟΝΤΑ
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5.Αναγνωστάκης Κων/νος
6.Αλεξόπουλος Σπυρίδων
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου
Σ. Φιλοπούλου.
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών, την
κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 6626/07-04-2022 εισήγησή της διευθύντριας
τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής, η
οποία έχει ως εξής :

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΝ. ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΜΕ ΣΥΝΟΔΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» μελετήθηκε η
αναμόρφωση του τμήματος της λεωφόρου Εθν. Αντίστασης από την οδό Λυδίας έως
την οδό Ν. Εφέσου, με στόχο τηνκατά το δυνατό ενοποίηση των δύο πλατειών, την
επίτευξη των αρχών της προσβασιμότητας και την δημιουργία δικτύου πεζοδρομίων
και οδών ήπιας κυκλοφορίας, για την άμεση βελτίωση της πρακτικής λειτουργίας της
πόλης.Οι προτεινόμενες διαμορφώσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της
προσβασιμότητας των κατοίκων και των επισκεπτών, με το σχεδιασμό ζωνών
κίνησης και στάσης πεζών, τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και
εμποδιζόμενων ατόμων όπως και τη γενικότερη προσπάθεια του Δήμου για την κατά
το δυνατό ηπιότερη κυκλοφορία των τροχοφόρων.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού προβλέπεται η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων
εκατέρωθεν της λεωφόρου για το τμήμα από την οδό Λυδίας έως την οδό Ν. Εφέσου
και τη δημιουργία μίας λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,55μ στην άνοδο και στην
κάθοδο.
Στη πλευρά της καθόδου επί της πλατεία Δημ. Παν. Μακρή, με την προτεινόμενη
διαμόρφωση εξασφαλίζεται ζώνη (πεζοδρόμιο) ελεύθερου πλάτους 3,88μ για την
κίνηση των πεζών, στην οποία τοποθετείται η γραμμή όδευσης ΑμεΑ και τα δέντρα
του πεζοδρομίου. Δίπλα στη ζώνη κίνησης των πεζών δημιουργείται ποδηλατόδρομος
αμφίδρομης κίνησης πλάτους 2,50μ. Σε αυτήν την πλευρά της λεωφόρου δεν
προβλέπονται θέσεις στάθμευσης οχημάτων.
Στην πλευρά της ανόδου επί της πλατείας Κοιμ. Θεοτόκου εξασφαλίζεται πεζοδρόμιο
πλάτους 4,30μ. στα σημεία που προβλέπονται οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης, ενώ
στα σημεία που δεν προβλέπονται θέσεις στάθμευσης το πλάτος του πεζοδρομίου
είναι περίπου 6,70μ. Εδώ προβλέπονται δενδροφυτεύσεις και παρτέρια πρασίνου και
ασφαλώς η γραμμή όδευσης ΑμεΑ.
Για την επίτευξη, όσο το δυνατόν, της ενοποίησης των δύο πλατειών προβλέπεται η
ανύψωση τμήματος του οδοστρώματος μεταξύ των δύο πλατειών μέχρι τη στάθμη
των εκατέρωθεν πεζοδρομίων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η λειτουργική και
αισθητική διασύνδεση των δύο πλατειών, ενώ η ανύψωση και η διαφορετική
δαπεδόστρωση του οδοστρώματος θα λειτουργεί σαν «κόφτης» της ταχύτητας των
διερχόμενων οχημάτων, για την ασφάλεια των πεζών. Το ανυψωμένο τμήμα της
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λεωφόρου έχει πλάτος 13,00μ ενώ η υφιστάμενη νησίδα σε αυτό το τμήμα
καταργείται.
Με αυτήν την παρέμβαση προβλέπεται η μεταφορά των στάσεων των λεωφορείων
ώστε να υπάρχει η πρόσβαση από το οδόστρωμα και προβλέπεται και η τοποθέτηση
στοιχείων επιβράδυνσης των ποδηλάτων για την προστασία των επιβαινόντων στα
λεωφορεία.
Παράλληλα οι κάθετες οδοί Εθν. Μακαρίου και Ούλωφ Πάλμε όπως και η οδό
Χρυσοστόμου Σμύρνης στα σημεία επαφής τους με την πλατεία Κοιμήσεως
Θεοτόκου, μετατρέπονται σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, οι οποίες θα αποτελέσουν και
τις οδεύσεις διασύνδεσης της πλατείας Καισαριανής με το πάρκο του Σκοπευτηρίου.
Σε αυτές τις οδούς προβλέπονται οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης οχημάτων.
Η παρούσα κυκλοφοριακή μελέτη θα αποσταλεί για έγκριση από την Δ/νση Τεχνικού
Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ώστε να καταστεί νόμιμη η
αναμόρφωσή της και να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία της.
Παρακαλούμε για την έγκριση της πρότασης αναμόρφωσης της λεωφόρου Εθνικής
Αντίστασης και των κάθετων οδών, η οποία προτείνεται στο πλαίσιο της μελέτης
ανάπλασης των πλατειών Δημάρχου Παν. Μακρή και Κοιμήσεως Θεοτόκου.
Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73
και 75 του ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα,
καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Μετά
από
διαλογική
συζήτηση
η
οποία
καταγράφεται
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπ ΄ οψιν:





στα

Την εισήγηση της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος
Το τεύχος διαμόρφωσης της πλατείας
Τα επισυναπτόμενα σχέδια
Την σχετική νομοθεσία

Μειοψηφούντος του επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Καισαριανής» κ. Σταμέλου Ηλία , ο οποίος ψηφίζει ΚΑΤΑ.
Οι δημοτικού σύμβουλοι κ.κ. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος και ο κ. Αλεξόπουλος
Σπύρος ψήφισαν ΛΕΥΚΟ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την αναμόρφωση της λεωφόρου Εθνικής Αντίστασης και των κάθετων
οδών, στο πλαίσιο της μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΝ. ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2022
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη
της Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Βούρλου Μαρία
2. Φασκιώτης Γεώργιος
3. Γαβρίλη Αγγελική
4. Σταμέλος Ηλίας
5. Αναγνωστάκης Κων/νος
6. Αλεξόπουλος Σπυρίδων

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή

14/06/2022

Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
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