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Από το Πρακτικό της 02ης/20-03-2015 συνεδρίασης
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

του

Τοπικού

ΘΕΜΑ:
Έγκριση
των
προσωρινών
κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων
στα
διοικητικά όρια του Δήμου μας στα πλαίσια του έργου: «Δευτερεύων
αποχετευτικό δίκτυο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης Δήμου Κηφισιάς».
Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός
Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 πμ το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου
συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ. 7004/16-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας,
που
δημοσιεύθηκε
στον
Πίνακα
Ανακοινώσεων
της
Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,για συζήτηση και
γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας δ/ξης.
Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Δ.Κ.Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν
από τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ποτίδης Χρήστος
2.Συμεωνίδης Παναγιώτης
3.Ιατρίδου Μαργαρίτα
4.Τεχλικίδης Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ουσταμπασίδης Σταύρος

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του
Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη.
O Πρόεδρος
εισηγούμενος
στο
Τοπικό
θέμα της ημερήσιας δ/ξης λέει τα εξής:

Συμβούλιο

το πρώτο

Με το υπ’αριθ. πρωτ. 3992/13-02-2015 έγγραφό της η Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών μας υπέβαλε το χρονοδιάγραμμα του έργου:
«Δευτερεύων αποχετευτικό δίκτυο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης Δήμου
Κηφισιάς».
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Προκειμένου να εκτελεστεί το έργο εγκρίθηκαν από το Δημοτικό
Συμβούλιο
Κηφισιάς
προσωρινές
κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις
όπως
αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 07/2015 απόφασή του.
Στις εν λόγω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και τμήματα τα οποία
είναι εντός ή επηρεάζουν την κυκλοφορία στα διοικητικά όρια του
Δήμου μας.
Συγκεκριμένα:
α. Ο κλάδος της Λεωφ. Θησέως με κατεύθυνση προς Δροσιά και
Διόνυσο εκτρέπεται από την οδό Νυμφών και διαμέσου των οδών
Ουρανίας – Κορυδαλλού εισέρχεται στη Λεωφ. Διονύσου, από όπου τα
οχήματα κατευθύνονται προς Διόνυσο μέσω της Λ. Διονύσου και προς
Δροσιά μέσω της οδού Θέτιδος – Καρδερίνας και εν συνεχεία με έξοδο
στη Λεωφ. Θησέως.
β. Ο κλάδος της Λεωφ. Θησέως με κατεύθυνση προς Ν. Ερυθραία
εκτρέπεται αριστερά στην οδό Ακακίας και μέσω της οδού Θέτιδος
καταλήγει στη Λεωφ. Διονύσου από όπου στρίβοντας δεξιά στη Λ.
Διονύσου και εν συνεχεία αριστερά στην οδό Κουμαριάς και διαμέσου
της οδού Ηφαίστου καταλήγει στη Λ. Θησέως.
γ. Ο κλάδος της Λ. Διονύσου με κατεύθυνση τη Λεωφ. Θησέως
συναντάται στον κόμβο με την οδό Θέτιδος και εκτρέπεται ανάλογα
όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.
δ. Η κυκλοφοριακή σύνδεση της Δροσιάς με το Διόνυσο μέσω της
οδού Θέτιδος θα γίνεται στον κόμβο Λ. Διονύσου – Θέτιδος, από όπου
τα οχήματα στρίβοντας δεξιά στη Λ. Διονύσου και εν συνεχεία
αριστερά στην οδό Κουμαριάς και μέσω κυκλικής αναστροφής πέριξ της
νησίδας του κόμβου κόμβο Κουμαριάς – Κορυδαλλού – Λ. Διονύσου θα
καταλήγουν στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφ. Διονύσου προς Διόνυσο.
ε. Μονοδρομείται η οδός Καρδερίνας με κατεύθυνση από Θέτιδος
προς Λεωφ. Θησέως.
στ. Διαμορφώνεται κατάλληλα ο κόμβος της Λεωφ. Διονύσου με
την Θέτιδος και η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση.
Οι ανωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν
για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την έκδοση της σχετικής
αστυνομικής απόφασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 83, παρ. 2.ε. του Ν.3852/2010, το Συμβούλιο
της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις
είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα
αρμόδια όργανα του Δήμου, σχετικά με την κυκλοφορία και τη
συγκοινωνία της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την έγκριση:
Α). των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχουν προκύψει
από:
α. τη μελέτη αποκατάστασης και σήμανσης της εταιρείας ΑΞΩΝ Α.Ε.
β. τη μελέτη σηματοδότησης του ισόπεδου κόμβου στη διασταύρωση των
οδών Λεωφ. Διονύσου και Θέτιδος της μελετήτριας Άννας Μαυρογεώργη
και
Β). της μονοδρόμησης της οδού Καρδερίνας με κατεύθυνση από Θέτιδος
προς Λεωφ. Θησέως.
To
Τοπικό
Συμβούλιο
αφού
άκουσε
την
εισήγηση
Προέδρου,
-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου.

του

-ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: Το ψηφίζω, με την επιφύλαξη ως προς
ενημέρωση των παρόδιων κατοίκων.
-ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: Το ψηφίζω, με την επιφύλαξη ως προς
ενημέρωση των παρόδιων κατοίκων.
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Με την επιφύλαξη των Συμβούλων κου Τεχλικίδη Μιχαήλ & κας
Ιατρίδου Μαργαρίτας την έγκριση:
Α). των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχουν προκύψει από:
α. τη μελέτη αποκατάστασης και σήμανσης της εταιρείας ΑΞΩΝ Α.Ε.
β. τη μελέτη σηματοδότησης του ισόπεδου κόμβου στη διασταύρωση των
οδών Λεωφ. Διονύσου και Θέτιδος της μελετήτριας Άννας Μαυρογεώργη
και
Β). της μονοδρόμησης της οδού Καρδερίνας με κατεύθυνση από Θέτιδος
προς Λεωφ. Θησέως.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 08/2015
Το παρών πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
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