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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
  
 Από το πρακτικό της με αριθ. 1ης/2021 τακτικής συνεδριάσεως της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

      Αρ. αποφάσεως: 2 
  

 Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Φαβιέρου, στο πλαίσιο 

της υλοποίησης του Έργου με τίτλο : «Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Χαϊδαρίου– Ανάπλαση της 

οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της εμπορικότητας και επισκεψιμότητας». 

 
Σήμερα την 27η   του μήνα   Ιανουαρίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη,  με ώρα έναρξης στις 
10:00 και  ώρα λήξης στις 12:00,  συνήλθε σε τακτική- δια περιφοράς- συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

ύστερα από την υπ΄ πρωτ:  1145/22-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα 

«Κλεισθένης Ι», β) την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης 

αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020, τις υπ' αριθμ. 

Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 

συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. 

αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 

40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού 

COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση 

συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα 

λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα  2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ε.Π.Ζ., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) 

μελών συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα οκτώ  (8) μέλη, ήτοι: 

 

1. Θεοδωρακόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος Ε.Π.Ζ    

2. Σάββα Ευμορφία - (τακτικό μέλος) 

3. Πετούσης Εμμανουήλ - (τακτικό μέλος) 

4. Χρονοπούλου  Κωνσταντίνα - (τακτικό μέλος) 

5. Καρατζαφέρης Βασίλειος - (τακτικό μέλος) 

6. Βελέντζας  Γεώργιος - (τακτικό μέλος) 

7. Παπαδάκος Λεωνίδας  - (τακτικό μέλος) 

8. Βίτσα Άλκηστη- (τακτικό μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χουδελούδης Μόσχος (τακτικό μέλος)  
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Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών 

συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. 

 

Μεταβολές:  
-Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) 

Έγκριση Συγκοινωνιακών Μελετών και Μελετών Βιωσιμότητας για την Δημιουργία δύο νέων Γραμμών Δημοτικής 

Συγκοινωνίας για τη διασύνδεση περιοχών του Δήμου Χαϊδαρίου  με το Σταθμό ΜΕΤΡΟ Αγίας Μαρίνας. 2) Λήψη 

απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Φαβιέρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου με 

τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Χαϊδαρίου– Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της 

εμπορικότητας και επισκεψιμότητας». 

 

-Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - ομόφωνα – εγκρίνει ( για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου) 
την ένταξη του 1

ου
 και 2

ου
  ΕΗΔ θέματος και  τη συζήτησή τους ως 1

ο
 και 2

ο
 θέμα  Η.Δ. και  το 1

ο
 και 2

ο
 θέμα της Η.Δ. 

ως 3
ο
 και 4

ο
 θέμα. (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

 

Ο Πρόεδρος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, ενημέρωσε τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, για το  2
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της από 23.01.2021, εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, προτείνοντας την έγκρισή της, όπως παρακάτω: 

 

Όπως είναι γνωστό, για το εν θέματι έργο, το οποίο είναι ενταγμένο στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 

2014-2020» με Κωδ. Αρ. Ο.Π.Σ. 5034790, έπειτα από την με αρ. πρωτ. 3221/26-11-2020 διατύπωση θετικής γνώμης 

επί των τευχών και της διαδικασίας δημοπράτησης (Προδημοπρασιακός έλεγχος) από τον Ενδιάμεσο Φορέα 

Διαχείρισης Α.Σ.Δ.Α., ο Δήμος Χαϊδαρίου προχωρά στη δημοπράτησή του. 

 

Για την εξέλιξη αυτή, προηγήθηκε η εξασφάλιση των προβλεπομένων από τη Νομοθεσία Δημοσίων Έργων, 

ενεργειών ωρίμανσης και ειδικότερα εξασφαλίσθηκαν: 

-  Έγκριση μελέτης από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, 

-  Σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, 

- Έκδοση γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, περί 

υπαγωγής του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, 

-Θετική γνωμοδότηση του ΟΑΣΑ. 

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο εγκρίσεων από το Δήμο, υπενθυμίζεται ότι έχουν ληφθεί οι αποφάσεις : 

 Αριθ. 249/2018 Απόφαση Δ.Σ. περί Έγκρισης μελέτης του έργου (κατά τη φάση υποβολής του φακέλου προς 

ένταξη), 

 Αριθ. 151/2020 Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης οριστικής μελέτης του έργου (κατά τη φάση διενέργειας 

προδημοπρασιακού ελέγχου), 

 Αριθ. 224/2020 Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης μελέτης και κατάρτισης όρων διενέργειας δημοπρασίας (κατά 

τη φάση έναρξης της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου). 

 

Πέραν των όσων προαναφέρθηκαν και κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/1999), περί 

Κύρωσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει σήμερα, τα Συλλογικά Όργανα του Δήμου (Ε.Π.Ζ. και Δ.Σ.) 

θα πρέπει να εγκρίνουν τις Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις, ώστε, εν συνεχεία, να υποβληθεί σχετικός φάκελος προς την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την έγκριση των ρυθμίσεων αυτών. 

 

Υπενθυμίζεται, ότι στο εν λόγω έργο περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, παρεμβάσεις όπως: 
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- Αύξηση πλάτους πεζοδρομίων κατά περίπου 3m συνολικά και αξονικά, με αντίστοιχη μείωση του πλάτους 

του οδοστρώματος ώστε να απομένει καθαρό πλάτος 7m, 

- Δημιουργία οργανωμένων θέσεων στάθμευσης, 

- Δημιουργία κάθε δυνατής υποδομής για την διασφάλιση προσβασιμότητας και διέλευσης πεζών και ΑΜΕΑ, 

- Τοποθέτηση πλήρους αστικού εξοπλισμού. 

 

Στο επίπεδο αυτό και σύμφωνα με το τεύχος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, οι ρυθμίσεις αυτές επικεντρώνονται στα 

ακόλουθα : 

α) Οι προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αφορούν κυρίως στη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, 

προκειμένου : 

- Να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας των πεζών 

- Να δημιουργηθούν οδεύσεις τυφλών και στα δύο πεζοδρόμια και σε όλο το μήκος της οδού, 

- Να δημιουργηθούν ράμπες στη συμβολή της οδού με όλες τις καθέτους, καθώς και εγκάρσια της οδού, 

- Να οριοθετηθούν παρόδιες θέσεις στάθμευσης, για επισκέπτες και οχήματα τροφοδοσίας των παρόδιων 

επιχειρήσεων. 

 

β) Η διατομή του οδοστρώματος, δεν θα είναι μικρότερη των 7m, συνολικά για την οδό. 

     Οι θέσεις στάθμευσης που δημιουργούνται, οριοθετούνται εκτός των 7m που είναι το καθαρό πλάτος 

κυκλοφορίας. 

 Σε όλο το μήκος της οδού, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος – έξοδος των οχημάτων, από τις παρόδιες 

ιδιοκτησίες. 

 Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, στις διασταυρώσεις με τις κάθετες οδούς, συμβάλλει στη βελτίωση της 

ορατότητας των καθέτως κινούμενων οχημάτων. 

γ) Οι σημειακές διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, θα εγκιβωτίσουν τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης. 

 Η στάθμευση των οχημάτων, επιτρέπεται εκατέρωθεν της οδού και χωροθετείται εντός των σημειακών 

διαπλατύνσεων. 

δ) Στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την οδό Φαβιέρου, επισυνάπτονται : 

 Κατακόρυφη σήμανση, όπου περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. ρυθμιστικές και 

πληροφοριακές πινακίδες 

 Οριζόντια σήμανση, όπου περιλαμβάνονται οι διαγραμμίσεις του οδοστρώματος. 

 

ε) Επιπρόσθετα, αναφέρονται : 

 Από την οδό Φαβιέρου, διέρχονται γραμμές της Αστικής Συγκοινωνίας καθώς και η Γραμμή 1 (Νοσοκομείο 

Αττικό – Σταθμός ΜΕΤΡΟ Αγ. Μαρίνας) της Δημοτικής Συγκοινωνίας 

 Δεν έχει χωροθετηθεί αφετηρία ΤΑΞΙ, σε οιοδήποτε σημείο της οδού Φαβιέρου. 

 

Κατόπιν όλων αυτών, παρακαλούμε για την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την οδό Φαβιέρου, στο 

πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο : «Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Χαϊδαρίου – Ανάπλαση της οδού 

Φαβιέρου για την ενίσχυση της εμπορικότητας και επισκεψιμότητας». 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 
 

ΕΡΓΟ: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ- ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ» 

 

 

Η οδός Φαβιέρου του Δήμου Χαϊδαρίου, αρχίζει από τη Λεωφόρο Αθηνών και, με κατεύθυνση προς ανατολάς, 

καταλήγει στην οδό Αγίας Τριάδος που αποτελεί και σύνορο με το Δήμο Περιστερίου.  

Έχει μήκος 730 μ. περίπου και είναι οδός δύο κατευθύνσεων σε όλο της το μήκος.  

Η οδός Φαβιέρου, στο πλαίσιο του προαναφερθέντος έργου,  πρόκειται να αναπλαστεί, σύμφωνα με τις σχετικές 

αποφάσεις των αρμοδίων Συλλογικών Οργάνων του Δήμου Χαϊδαρίου. 

Παράλληλα, για το παρόν έργο ελήφθησαν οι προβλεπόμενες αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του 

Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες, εγκρίθηκαν οι Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις της οδού Φαβιέρου, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του εν λόγω έργου. 

Ειδικότερα 

 Ως προς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της οδού δεν προβλέπονται αλλαγές, δεδομένου ότι η οδός Φαβιέρου θα 

παραμείνει δύο κατευθύνσεων και επιπλέον δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στις κατευθύνσεις των καθέτων οδών. 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προβλέπονται αφορούν σε διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Φαβιέρου, 

προκειμένου  

 να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας των πεζών  

 να δημιουργηθούν οδεύσεις τυφλών σε όλο το μήκος της οδού και στα δύο πεζοδρόμια 

 να δημιουργηθούν ράμπες ΑΜΕΑ στην συμβολή με τις καθέτους, καθώς και εγκάρσια της Φαβιέρου 

 να οριοθετηθούν οι παρόδιες θέσεις στάθμευσης που θα εξυπηρετήσουν επισκέπτες αλλά και οχήματα 

τροφοδοσίας των παρόδιων επιχειρήσεων 

Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν στην βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, αλλά και στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, μια και τέτοιου είδους έργα συμβαδίζουν με τις προτάσεις του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης. 

Η διατομή του οδοστρώματος μετά την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, δεν θα είναι μικρότερη των 7,00μ. και για τις 

δύο κατευθύνσεις.  

Οι χώροι στάθμευσης που δημιουργούνται, οριοθετούνται εκτός των επτά μέτρων που είναι το καθαρό πλάτος 

κυκλοφορίας.  

Ταυτόχρονα σε όλο το μήκος της οδού εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος-έξοδος των οχημάτων από τις παρόδιες 

ιδιοκτησίες.  
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Επίσης η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις με τις καθέτους βελτιώνουν την ορατότητα των καθέτως 

κινούμενων οχημάτων με αποτέλεσμα την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. 

Σημειώνεται ότι στην οδό Φαβιέρου δεν έχει χωροθετηθεί αφετηρία ΤΑΧΙ.  

Διέρχονται όμως λεωφορεία του ΟΑΣΑ καθώς και της Δημοτικής Συγκοινωνίας.  

Ο ΟΑΣΑ με την 14342 / 30-9-2020 επιστολή του συμφωνεί με την προτεινόμενη ανάπλαση, εφόσον τηρούνται 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για την τήρηση αυτών των προϋποθέσεων δεσμεύεται ο Δήμος ότι θα τις εξασφαλίσει 

κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου. 

Επίσης, οι σημειακές διαπλατύνσεις του πεζοδρομίου θα εγκιβωτίσουν τους κάδους απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης, ώστε να αποφευχθεί η μετακίνηση τους από ιδιώτες. 

Η στάθμευση των οχημάτων επιτρέπεται εκατέρωθεν της οδού και ουσιαστικά θα χωροθετείται ανάμεσα στις 

σημειακές διαπλατύνσεις. 

Οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις συνοδεύονται από: 

i. κατακόρυφη σήμανση που περιλαμβάνει ρυθμιστικές και πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης του ΚΟΚ 

ii. οριζόντια σήμανση που περιλαμβάνει διαγράμμιση 

Εκτός από τις επεμβάσεις που αφορούν στο οδόστρωμα προβλέπονται ακόμα οι εξής επεμβάσεις στα πεζοδρόμια: 

 Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων με μέσο πλάτος τα 1,80μ. διαστρωμένα με τσιμεντόπλακες διαφόρων 

μεγεθών και ειδών 

 Φύτευση νέων δένδρων, αειθαλών και φυλλοβόλων, σε κοντινές θέσεις, όσο αυτό είναι εφικτό, με αυτές των 

υφιστάμενων δέντρων, καθώς και η εγκατάσταση κατάλληλου  συστήματος άρδευσης 

 Προμήθεια και τοποθέτηση ζαρντινιερών φύτευσης διαφόρων τύπων από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα 

 Κατασκευή ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών (ανεμπόδιστο τμήμα προσπέλασης) όπου τοποθετούνται 

τσιμεντόπλακες διαστάσεων περίπου 0,50 Χ 0,50μ. χρώματος γκρι 

 Τοποθέτηση ειδικού τύπου τσιμεντόπλακες που οριοθετούν τον οδηγό όδευσης τυφλού, με τις ειδικές 

ανάγλυφες χαράξεις κατά περίπτωση 

 Στο υπόλοιπο τμήμα του πεζοδρομίου, θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι ορθογώνιου σχήματος, χρώματος καφέ - 

μπεζ. Το ίδιο υλικό δαπεδόστρωσης (κυβόλιθοι ορθογώνιου σχήματος) αλλά διαφορετικού χρώματος (γκρι), 

προβλέπεται να τοποθετηθεί και στα υποβαθμισμένα επίπεδα, που οριοθετούν τις θέσεις στάθμευσης και τις θέσεις 

των κάδων απορριμμάτων. Τα επίπεδα αυτά, θα είναι στην ίδια στάθμη με το επίπεδο του ασφαλτοστρωμένου 

οδοστρώματος και θα διαχωρίζονται από αυτό, με λωρίδα σκυροδέματος 15εκ. πλάτους 

 Αστικός εξοπλισμός και συγκεκριμένα: 

o Παγκάκια για τους πεζούς από σκυρόδεμα και ξύλο 

o Σημάνσεις και στέγαστρα στις στάσεις των λεωφορείων 

o Δοχεία απορριμμάτων για τους πεζούς 

o Κάδους απορριμμάτων κατάλληλους για τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου. 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  έλαβε υπόψη την από 23.01.2021εισήγηση της  Τεχνικής Υπηρεσίας,  τα επισυναπτόμενα 

σχέδια και  τις διατάξεις του άρθρου 73 του 3852/2010,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του  Ν. 4735/2020.  

 

Ακολούθησε  ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   – απαντήσεων: 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ.  Φ. Θεοδωρακόπουλος  και οι δημοτικοί σύμβουλοι ( τακτικά μέλη)  κ.κ. Ευμορφία Σάββα, 

Εμμανουήλ Πετούσης, Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, Βασίλειος Καρατζαφέρης, Γεώργιος Βελέντζας και Άλκηστη Βίτσα,  

ψήφισαν υπέρ του θέματος.  

Ο  δημοτικός  σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Λεωνίδας Παπαδάκος,  ψήφισε λευκό. 

 

 

Συνεπώς [ επί συμμετεχόντων και ψηφισάντων  8 μελών (7) ψήφισαν Υπέρ και (1) ψήφισαν λευκό] η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Γνωμοδοτεί  θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο για:  

- την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Φαβιέρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου με τίτλο : 

«Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Χαϊδαρίου– Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της εμπορικότητας 

και επισκεψιμότητας», όπως αποτυπώνονται στην από 21.1.2021 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, η οποία εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και τα επισυναπτόμενα σχέδια κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων (Π1 Λ. ΑΘΗΝΩΝ-ΑΙΔΗΨΟΥ) και (Π2 ΑΙΔΗΨΟΥ-ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ). 

 
                                             Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο                          (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
Χαϊδάρι  27-01-2021 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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