
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση Κυκλοφοριακής μελέτης για προσωρινές ρυθμίσεις στη Λ. Δροσιάς-

Σταμάτας της Δ.Κ. Δροσιας στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. 

ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017» 

  

 

Σχετ:  

1. Την υπ'αριθμ. 3444/26-1-2018 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017» 

2. Τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της περιοχής  που συντάχθηκε από τον 

ανάδοχο του έργου. 

 

 

 Εν όψει της συνέχισης των εργασιών κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων του δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων, οι οποίες θα εκτελεστούν επί της Λεωφόρου Σταμάτας – Δροσιάς και για 
την πλήρη και ασφαλή εκτέλεση τους, απαιτείται η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της 
ανωτέρω Λεωφόρου. 

 Ειδικότερα, απαιτείται να γίνει: Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που 

κινούνται επί της Λ. Σταμάτας – Δροσιάς από την Λ. Μαραθώνος μέχρι την οδό Τραπεζούντος. 
Η διακοπή απαιτείται να γίνει προκειμένου να κατασκευαστούν οι εξωτερικές διακλαδώσεις του 
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, οι οποίες έχουν βάθος σκάμματος από 2,80μ. έως 4,40μ. και τα 
φρεάτια που θα κατασκευαστούν επί των πεζοδρομίων, τα οποία έχουν βάθος από 1,20μ έως 2.00μ. 
περίπου. 

 Α) Τα οχήματα τα οποία κινούνται επί της Λ. Μαραθώνος με κατεύθυνση από Αγ. Στέφανο 
προς Κηφισιά και επιθυμούν να εισέλθουν στην Λ. Σταμάτας – Δροσιάς, θα συνεχίζουν την πορεία 
τους επί της Λ. Μαραθώνος και στο φανάρι που βρίσκεται στη συμβολή της Λ. Μαραθώνος με την 
οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, θα στρίβουν αριστερά επί της Γρ. Λαμπράκη, και εν συνεχεία αριστερά 
στην οδό Τραπεζούντος. 
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Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα 

 



 Β) Τα οχήματα τα οποία κινούνται επί της Λ. Μαραθώνος με κατεύθυνση από Κηφισιά προς 
Αγ. Στέφανο και επιθυμούν να εισέλθουν στην Λ. Σταμάτας – Δροσιάς, στο φανάρι που βρίσκεται στη 
συμβολή της Λ. Μαραθώνος με την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, θα στρίβουν δεξιά στη Γρ. Λαμπράκη, 
αριστερά στη Ρόδων και εν συνεχεία αριστερά στην οδό Τραπεζούντος. 

 Γ) Τα οχήματα τα οποία κινούνται επί της Λ. Σταμάτας – Δροσιάς με κατεύθυνση προς την Λ. 
Μαραθώνος (προς Δροσιά), θα στρίβουν αριστερά στην οδό Τραπεζούντος, δεξιά στην οδό Ρόδων και 
εν συνεχεία δεξιά στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. 

 Δ) Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οδοί Σολωμού και Αρχ. Χρυσάνθου μεταξύ των οδών 
Πετρίτη και Λ. Δροσιάς-Σταμάτας, θα χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων 
τους και εφόσον ο ανάδοχος έχει εξασφαλίσει με κάθε τρόπο την ασφαλή κυκλοφορία. 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι 
εργασίες να τελειώσουν το ταχύτερο δυνατό, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων. 

Επίσης δε θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας πέραν του απαραίτητα απαιτούμενου χρόνου για τις 
ανάγκες του έργου και μετά το τέλος των εργασιών θα παραδοθεί κανονικά στην κυκλοφορία. 

 

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 

 

Για την έγκριση της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της ευρύτερης περιοχής 
Λεωφόρου Σταμάτας – Δροσιάς στα πλαίσια του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2017». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα 
Η μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων 

 

Ε.Δ. 
1. Γενικό Αρχείο Δήμου 
2. Αρχείο Τ.Υ. 
3. Φακ. Έργου (Φ.Ε. 2) 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών,  

Υποδομών & Χωροταξίας 
 
 

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 


