
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση κυκλοφοριακής µελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών 

ρυθµίσεων στην Πλατεία Άνοιξης στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή αγωγών 
απορροής οµβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ Φάση» 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
(1) Την από 05/11/2014 εργολαβική σύµβαση της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή αγωγών 
απορροής οµβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ Φάση» 

(2) Τη µελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της περιοχής της Πλατείας Άνοιξης 
που συντάχθηκε από τον ανάδοχο του έργου και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία µας. 

(3) Το από 02/11/2016 (αρ. πρωτ. ∆ήµου 30696/02-11-2016) έγγραφο του αναδόχου µε το 
οποίο υποβλήθηκε η µελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. 

 
 

 
Στα πλαίσια του έργου του θέµατος που εκτελείται την περίοδο αυτή από την 

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και προκειµένου να 
συνεχιστούν οι εργασίες στην οδό Αθηνών Χαλκίδος από την πλατεία Άνοιξης έως την οδό 
Μεγ. Αλεξάνδρου, θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις: 

α). Α’ φάση εργασιών: 
α1). ∆ιακοπή κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων που κινούνται επί της οδού Αγ. 

Αθανασίου από την Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος µέχρι και την Πλ. Ανοίξεως. 
α2). Τα οχήµατα τα οποία κινούνται µε άνοδο προς Αγ. Στέφανο επί της Λ. Μαραθώνος 

και κατεύθυνση την πλατεία της Άνοιξης µέσω της Αγ. Αθανασίου, θα συνεχίσουν την πορεία 
τους επί της Λ. Μαραθώνος και  στον επόµενο φωτεινό σηµατοδότη στην διασταύρωση µε  
την οδό Αθηνών-Χαλκίδος θα στρίβουν δεξιά. 

α3). Τα οχήµατα τα οποία κινούνται µε κάθοδο προς ∆ροσιά επί της Λ. Μαραθώνος δεν 
επηρεάζονται από τη ρύθµιση και θα συνεχίσουν την πορεία τους επί της λεωφόρου. 

α4). ∆ιακοπή κυκλικής πορείας Πλατείας Ανοίξεως και διπλή κυκλοφορία των οχηµάτων 
στο ρεύµα κυκλοφορίας προς τη Λ. Ανοίξεως – Σταµάτας. 

α5). Τα οχήµατα των κατοίκων (κυρίως τα κινούµενα από την οδό Ανοίξεως – Σταµάτας) 
τα οποία κινούνται µε κατεύθυνση την Αγ. Αθανασίου, θα συνεχίζουν στην Αθηνών –
Χαλκίδος έως  τη Λ. Μαραθώνος και έπειτα θα στρίβουν δεξιά. 

β). Β’ φάση εργασιών: 
β1) ∆ιακοπή κυκλικής πορείας Πλατείας Ανοίξεως και διπλή κυκλοφορία των οχηµάτων 

στο ρεύµα κυκλοφορίας προς την οδό Αγ. Αθανασίου. 
β2) ∆ιακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων που κινούνται επί της Αθηνών - 

Χαλκίδος από την Λ. Λίµνης Μαραθώνος έως την Πλ. Ανοίξεως. 
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β3) ∆ιακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων που κινούνται επί της οδού Μεγ. 
Αλεξάνδρου από την Πλ. Ανοίξεως έως την οδό Κοιµήσεως Θεοτόκου. 

Η υλοποίηση των ανωτέρω ρυθµίσεων θα πραγµατοποιηθεί µε την κατάλληλη σήµανση 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική έκθεση της µελέτης και αποτυπώνεται στα σχέδια 
που τη συνοδεύουν. 

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα ισχύσουν για το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης 
των εργασιών όπου προβλέπεται να είναι δέκα (10) ηµέρες για την α’ φάση των εργασιών και 
δέκα (10) ηµέρες για τη β’ φάση των εργασιών. 

 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
Για την έγκριση της µελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της ευρύτερης 

περιοχής της Πλατείας Άνοιξης στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή αγωγών απορροής 
οµβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ Φάση». 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Η µελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων 
2. Το από 02/11/2016 (αρ. πρωτ. ∆ήµου 30696/02-11-2016) έγγραφο του αναδόχου µε 
το οποίο υποβλήθηκε η µελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. 
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