
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ∆ροσιά, 30/07/14 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           Αρ. Πρωτ.: 20741 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                                                 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες : Χαµακιώτη Ειρήνη 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                    ΘΕΜΑ: Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης παρακαµπτήριων οδών στα πλαίσια του έργου : 
                                        «Κατασκευή ∆ικτύου Ακαθάρτων Υδάτων του ∆ήµου ∆ροσιάς». 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
(1) Την από 4-4-2011εργολαβική σύµβαση µεταξύ της εταιρείας ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ και της Περιφέρειας 

Αττικής, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) µηνών. 
(2) Με την υπ΄αρίθµ. 788/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία 

εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως 31-12-2014.  
(3) Την µε αρ. πρωτ. 15874/06.06.2011 άδεια εκσκαφής επί οδοστρώµατος για την έναρξη των εργασιών του 

έργο που εκδόθηκε από τη ∆/νση τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
(4) Την από 01/07/2014 θεώρηση της κυκλοφοριακής µελέτης που προσκοµίστηκε από την Ανάδοχο εταιρία 

για ρυθµίσεις κυκλοφορίας στη Λ. ∆ροσιάς - Σταµάτας και άλλων οδών της ∆.Κ. ∆ροσιάς. 
(5) Την µε αρ. πρωτ. 23997/18.07.2014 απόφαση του ΟΑΣΑ τροποποίησης δροµολογίων για το διάστηµα των 

εργασιών. 
(6) Το µε αριθµ.πρωτ.20741/20-06-14 έγγραφο της εταιρείας ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ µε το οποίο υποβλήθηκε η 

κυκλοφοριακή µελέτη του έργου του θέµατος.  
 
  Στα πλαίσια του έργου του θέµατος η Ανάδοχος εταιρεία του έργου του θέµατος, προσκόµισε 
µελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την εκτέλεση εκσκαφών επί της Λ. ∆ροσιάς – Σταµάτας από τη 
συµβολή της µε τη Λ. Μαραθώνος έως την οδό Τραπεζούντος.  
  Σύµφωνα µε την µελέτη προτείνεται η µονοδρόµηση της Λ. ∆ροσιάς – Σταµάτας µε διεξαγωγή 
της κυκλοφορίας σε ένα ρεύµα, αυτό µε κατεύθυνση προς Σταµάτα και εκτροπή της κυκλοφορίας στο 
ρεύµα προς Λ. Μαραθώνος µε παράκαµψη την οδό Τραπεζούντος – Ρόδων – Γρ. Λαµπράκη – Λ. 
Μαραθώνος. 
  Ειδικότερα προτείνεται οι ρυθµίσεις επί της Λ. Σταµάτας να πραγµατοποιηθούν σε δύο (2) 
Φάσεις όπως και οι φάσεις των εργασιών (κατασκευή δίδυµου αγωγού αποχέτευσης) : 
• 1η 

Φάση – ∆ιακοπή κυκλοφορίας Λ. Σταµάτας - ∆ροσιάς, στο ρεύµα µε κατεύθυνση προς τη Λ. 
Μαραθώνος από την οδό Σολωµού έως την οδό Τραπεζούντος. Η κυκλοφορία των οχηµάτων µε 
κατεύθυνση προς Σταµάτα θα διεξάγεται κανονικά. Το ρεύµα προς Λ. Μαραθώνος θα εκτρέπεται 
µε παράκαµψη από την οδό Τραπεζούντος. 

• 2η Φάση – ∆ιακοπή κυκλοφορίας Λ. Σταµάτας – ∆ροσιάς, στο ρεύµα µε κατεύθυνση προς τη Λ. 
Μαραθώνος από την οδό Σολωµού έως τη Λ. Μαραθώνος. Η κυκλοφορία των οχηµάτων µε 
κατεύθυνση προς Σταµάτα θα διεξάγεται κανονικά. Το ρεύµα προς Λ. Μαραθώνος θα εκτρέπεται 
µε παράκαµψη από την οδό Τραπεζούντος. 

Για να πραγµατοποιηθούν οµαλά οι παραπάνω ρυθµίσεις προτείνεται επιπρόσθετα : 
1. Η µονοδρόµηση της οδού Σολωµού από τη Λ.Μαραθώνος έως την Λ. Σταµάτας – ∆ροσιάς µε 

απαγόρευση την είσοδο των οχηµάτων από την Λ. Μαραθώνος. 
2. Την απαγόρευση στάσης -  στάθµευσης παντός οχήµατος και στα δυο ρεύµατα επί της Λ. ∆ροσιάς 

-  Σταµάτας  κατά µήκος των έργων (από Λ. Μαραθώνος έως την οδό 25ης Μαρτίου) 
3. Τον καθορισµό ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλµ./ώρα επί της Λ. Σταµάτας – ∆ροσιάς 
4. Την απαγόρευση στάσης -  στάθµευσης παντός οχήµατος επί της οδού Ρόδων στο ρεύµα προς την 

οδό Τραπεζούντος, από την οδό Σολωµού έως το ύψος της Πλατεία Ποντίων, δεδοµένου ότι είναι 
διπλής κατεύθυνσης, δεν επαρκεί το πλάτος της οδού για παράλληλη στάθµευση στα δύο ρεύµατα 
και διπλή κυκλοφορία οχηµάτων. 
 



 Τέλος σας επισηµαίνουµε ότι δεν θα διακοπεί η πρόσβαση στις παρόδους των οδών που θα 
εκτελεστούν τα έργα και οι παρακείµενες δραστηριότητες θα εξυπηρετούνται κανονικά. Στη περιοχή των 
έργων, η οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση, η εκτροπή της κυκλοφορία καθώς και όλα τα απαιτούµενα 
µέτρα ασφαλείας είναι αποκλειστικής ευθηνής του Αναδόχου. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα έργα να εκτελεστούν το συντοµότερο δυνατό χωρίς να 
προκληθούν περεταίρω προβλήµατα στη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων.  
 Επίσης δε θα επιτραπεί διακοπή της κυκλοφορίας πέραν του προβλεπόµενου χρόνου που ορίζεται στις 
σαράντα πέντε (45) ηµέρες συνολικά και αναλύεται στο υποβληθέν χρονοδιάγραµµα, από την έναρξη των 
εργασιών και τη θεώρηση της κυκλοφοριακής ρύθµισης στην αρµόδια ∆/νση Τροχαίας.  

 
  Κατόπιν των ανωτέρω :  
 

καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την έγκριση της κυκλοφοριακής 
µελέτης στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή ∆ικτύου Ακαθάρτων Υδάτων του ∆ήµου ∆ροσιάς». 

  
Συνηµµένα: 

1. Κυκλοφοριακή µελέτη παρακαµπτήριων οδών για το έργο:  
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων  

2. Απόφαση ΟΑΣΑ 
Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ. 
3. Φ. Εισηγήσεων ∆.Σ. 
4. Φ. Έργου 

                 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

 
 
 
 

         ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 


