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Δημοσιεύθηκε : 05 Ιουνίου 2017

Βασικοί στόχοι της μελέτης είναι...

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η Κυκλοφοριακή Μελέτη για τη Δ.Ε. Κερατέας από τη Δευτέρα 22/5/2017.
Τα διάφορα σενάρια της κυκλοφοριακής μελέτης, που εκπονήθηκε από στελέχη της Μονάδας Βιώσιμης
Κινητικότητας (Θ. Βλαστός -καθηγητής πολεοδομίας και συγκοινωνιακού σχεδιασμού  και E.Μπακογιάννης-
Δρ. Πολεοδόμος Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για λογαριασμό του
Δήμου Λαυρεωτικής, παρουσιάστηκαν στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Κερατέα . Σκοπός της
μελέτης είναι, να οργανώσει την κυκλοφορία και να επιλύσει όλα τα κυκλοφοριακά προβλήματα που
αντιμετωπίζει σήμερα η πόλη της Κερατέας.

Βασικοί στόχοι της μελέτης είναι:

  η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη

  η αναβάθμιση του περιβάλλοντος, με περιορισμό της ρύπανσης και του θορύβου

  η ομαλοποίηση της κυκλοφοριακής ροής στον κεντρικό δρόμο

  η ενίσχυση του περπατήματος και του ποδηλάτου

  η εγκατάσταση ασφαλέστερων συνθηκών στο δρόμο

  η οικονομική ανάπτυξη με προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών.

Προϋπόθεση για να επιτύχουν οι παραπάνω στόχοι είναι η συμμετοχή των πολιτών, με την κατάθεση
απόψεων από τον καθένα ξεχωριστά, στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για το αύριο της
Κερατέας. Για τους παραπάνω λόγους, θα ακολουθήσουν και άλλες διαβουλεύσεις, ενώ η μελέτη σύντομα
θα ανέβει και στην ιστοσελίδα του Δήμου σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να
κάνουν τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις τους. Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, η μελέτη θα
δοθεί σε όλα τα αρμόδια όργανα του Δήμου (τοπικό συμβούλιο Κερατέας, Επιτροπή ποιότητας Ζωής και
Δημοτικό Συμβούλιο) για την τελική έγκριση.

                 

                                                                                                            Από το Γραφείο Τύπου &
Επικοινωνίας
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Διαφήμιση

Προσεχή Γεγονότα

Κυρ Ιουλ 08 @20:00 - 08:00PM 
Eκθεση Ζωγραφικής στο Μαρκόπουλο

Κυρ Ιουλ 08 @20:30 -  
Φιλαρμόνια 2018 στα Καλύβια

Κυρ Ιουλ 08 @21:00 - 09:00PM 
«Κάτω από τα αστέρια» στη Βάρκιζα

Δευ Ιουλ 09 @20:30 -  
1ος Πανελλήνιος Φιλανθρωπικός Μαραθώνιος
χορού

Δευ Ιουλ 09 @20:30 -  
«Το τελευταίο σημείωμα» στο Ε.Ε.Τ.Ε.

Δείτε όλα τα γεγονότα της εβδομάδας εδώ 
Δείτε όλα τα γεγονότα του μήνα εδώ

Διαφήμιση (1a)

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας
94 επισκέπτες και κανένα μέλος

Αρχική Ειδήσεις Άρθρα & Απόψεις Διεθνή Πολιτισμός Αθλητισμός Υγεία Δήμοι Προκηρύξεις & Ισολογισμοί Αρχείο Φύλλων
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Σχετικά άρθρα

2007-08-12 - Διαδημοτική διαμαρτυρία 4 Δήμων

2007-03-30 - XYTA σε KEPATEA και ΓPAMMATIKO

2007-03-16 - OTA και βουλευτές στο ίδιο τραπέζι για τους XYTA

2007-11-24 - Απολογισμός στην Κερατέα

2007-10-07 - H Kερατέα Νοικοκυρεύεται

Νέα

Τοπικά
Διεθνή

Ημερολόγιο

Η τρέχουσα εβδομάδα
Ο τρέχων μήνας

Videos

Videos

Άρθρα & Στήλες

Άρθρα
Οι αναγνώστες γράφουν
Στήλες - Σχόλια

Τέχνες & Αθλητισμός

Πολιτισμός
Αθλητικά

Δήμοι

Δήμος Αφιδνών
Δήμος Αχαρνών
Δήμος Μαρκοπούλου - Μεσογαίας
Δήμος Κρωπίας
Δήμος Σαρωνικού
Δήμος Λαυρεωτικής
Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδας
Δήμος Παλλήνης
Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου
Δήμος Ωρωπού
Δήμος Μαραθώνα
Δήμος Παιανίας - Γλυκών Νερών
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Προκηρύξεις & Ισολογισμοί

Προκηρύξεις
Ισολογισμοί

Άλλα

Αρχείο Φύλλων
Ταυτότητα
Όροι Χρήσης
Επικοινωνία

© 2007 - 2018 ΕΒΔΟΜΗ Online | Εβδομαδιαία Εφημερίδα της Ανατολικής Αττικής, Νομιμοποιείται για Δημοσιεύσεις Δημοσίου | Κατασκευή ιστότοπου: Dynamic Sites

0 σχόλια Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο... 

https://www.ebdomi.com/arthra-apopseis/134-diadimotiki-diamartyria-4-dimon.html
https://www.ebdomi.com/arthra-apopseis/110-xyta-kepatea-pammatiko.html
https://www.ebdomi.com/arthra-apopseis/96-ota-xyta.html
https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/168----sp-282489698.html
https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/152-h-k-.html
https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea.html
https://www.ebdomi.com/diethni.html
https://www.ebdomi.com/h-trexousa-ebdomada.html
https://www.ebdomi.com/o-trexon-minas.html
https://www.ebdomi.com/videos.html
https://www.ebdomi.com/arthra-apopseis/arthra-kosta-venetsanou.html
https://www.ebdomi.com/?Itemid=35
https://www.ebdomi.com/?Itemid=37
https://www.ebdomi.com/politismos.html
https://www.ebdomi.com/athlitismos.html
https://www.ebdomi.com/?Itemid=68
https://www.ebdomi.com/dhmoi/dhmos-axarnon.html
https://www.ebdomi.com/dhmoi/dhmos-markopoulou-mesogaias.html
https://www.ebdomi.com/dhmoi/dhmos-krwpias.html
https://www.ebdomi.com/dhmoi/dhmos-sarwnikou.html
https://www.ebdomi.com/dhmoi/dhmos-lavreotikis.html
https://www.ebdomi.com/dhmoi/dhmos-spatwn-artemidos.html
https://www.ebdomi.com/dhmoi/dhmos-pallinis.html
https://www.ebdomi.com/dhmoi/dhmos-rafinas-pikermiou.html
https://www.ebdomi.com/dhmoi/dhmos-oropou.html
https://www.ebdomi.com/dhmoi/dhmos-marathona.html
https://www.ebdomi.com/dhmoi/dhmos-paianias-glykon-neron.html
https://www.ebdomi.com/dhmoi/dhmos-varis-voulas-vouliagmenis.html
https://www.ebdomi.com/prokirikseis-isologismoi.html
https://www.ebdomi.com/prokirikseis-isologismoi.html
https://www.ebdomi.com/psifiaki-ebdomi.html
https://www.ebdomi.com/about-us.html
https://www.ebdomi.com/oroi-xrhshs.html
https://www.ebdomi.com/contact-us.html
http://dynamicsites.gr/
https://www.facebook.com/geochristo

