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Θέμα:  Λήψη απόφασης για τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης  στη Δ.Ε.  Γέρακα  και  τοποθέτηση

σήμανσης  στις οδούς Μάρκου Μπότσαρη, Υψηλάντη, Φωτήλα, Κυκλάδων, 25ης Μαρτίου κλπ.

Έχοντας υπόψη :

 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ‘)

 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 102 Α‘)

 Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α ‘)

 Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α’)

 Την υπ’αριθμ.. ΔΜΕΟ/Ο/3050 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2302 Β’)

 Την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη για τη Δ.Ε. Γέρακα που έχει εγκριθεί με την υπ’αριθμ.

27/2004  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Γέρακα  και  τις  σχετικές

τροποποιήσεις της

Προτείνεται

Σε συνέχεια αιτημάτων πολιτών , και αυτοψίας της υπηρεσίας, προτείνεται τροποποίηση

της κυκλοφοριακής μελέτης, στα παρακάτω σημεία:

Α. Η  οδός  Υψηλάντη στο  τμήμα  της   από την  οδό Αγ.  Ιωάννη  Θεολόγου  έως  την  οδό

Κατσαντώνη , από μονόδρομος τροποποιείται σε διπλής κατεύθυνσης , και τοποθέτηση σήματος

ΣΤΟΠ (Ρ-2) Υποχρεωτική διακοπή πορείας στη διασταύρωσή της με την οδό Αγ. Ιωάννη Θεολόγου .

Β. Στην οδό Φωτήλα στο τμήμα της  από την Λ. Μαραθώνος  έως την οδό Σκουφά, αλλαγή

φοράς μονόδρομου από τη Λ. Μαραθώνος προς την οδό Σκουφά, και τοποθέτηση πινακίδας ΚΟΚ

ΣΤΟΠ (Ρ-2) Υποχρεωτική διακοπή πορείας στη διασταύρωσή της με την οδό Σκουφά .

Γ. Τοποθέτηση πινακίδας ΚΟΚ ΣΤΟΠ (Ρ-2) Υποχρεωτική διακοπή πορείας επί της οδού 25ης

Μαρτίου   στη διασταύρωσή της με α) την οδό Μακρυγιάννη β) την οδό Δεληγιάννη, γ) την οδό

Γκούρα, και δ)  την οδό  Μ. Μπότσαρη.

Ελληνική



Δ. Τοποθέτηση πινακίδας ΚΟΚ ΣΤΟΠ  (Ρ-2)  Υποχρεωτική διακοπή πορείας  επί της οδού

Μονής Αρκαδίου  στη διασταύρωσή της με την οδό Κανάρη.

Ε. Τοποθέτηση κατευθυντήριας  πινακίδας α)( με ένδειξη <<προς οδό Μιαούλη>>)  επί της

οδού 25ης Μαρτίου  στη διασταύρωσή της με την οδό Ανδρούτσου β)  (με ένδειξη προς κέντρο

Γέρακα) επί της οδού Κλεισθένους στην διασταύρωσή της με την οδό Καραϊσκάκη, σε συνέχεια της

τροποποίησης Η της παρούσης.

ΣΤ.  Τοποθέτηση  καθρέπτη  ασφαλείας  επί  των  οδών  Κυκλάδων  και  Γαργηττού  και  την

επανατοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας του ΚΟΚ  (Ρ-2) Υποχρεωτική Διακοπή πορείας επί της

οδού Κυκλάδων στη συμβολή της με την οδό Σερίφου (όπισθεν του 3ου Γυμνασίου Γέρακα)

Ζ.  Τοποθέτηση πινακίδας του ΚΟΚ (Ρ-40) Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση επί της

οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου α) στο τμήμα της από την οδό Ηρακλείου έως την οδό  Μιαούλη στη

δεξιά πλευρά της οδού (με κατεύθυνση προς βορρά) και β) στο τμήμα της από την οδό Θεσσαλίας

και για 10 μέτρα προς την οδό Μιαούλη στην αριστερή πλευρά της οδού ( με κατεύθυνση προς

βορρά ).

Η. Η  οδός Μάρκου Μπότσαρη στο τμήμα της από την οδό Κανάρη  έως την οδό Ρήγα

Φερραίου,  από  μονόδρομος  τροποποιείται  σε  διπλής  κατεύθυνσης   προκειμένου  να

εξυπηρετηθούν οι πολίτες στην κατεύθυνση από την οδό Κλεισθένους προς το κέντρο Γέρακα  και

να μην αποκόπτονται.

 Τοποθέτηση πινακίδας  ΚΟΚ  (Κ-24) Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας ,  επί της οδού

Μάρκου Μπότσαρη,  στη  διασταύρωσή της  με  τη  Ρήγα Φεραίου  με  κατεύθυνση  προς  την οδό

Καραϊσκάκη στη δεξιά πλευρά της οδού. 

Επίσης  στην  ίδια  διασταύρωση  και  επί  της  οδού  Μάρκου  Μπότσαρη  ,  τοποθέτηση

πινακίδας ΚΟΚ (Ρ-7 ) απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα, αριστερά και δεξιά  της οδού με

κατεύθυνση προς την Λ. Μαραθώνος.

 Τοποθέτηση πινακίδας ΚΟΚ (Ρ 40) Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση,  αριστερά και

δεξιά  της  οδού  Μάρκου  Μπότσαρη  στο  τμήμα  της  από  την  οδό  Κανάρη  έως  την  οδό  Ρήγα

Φερραίου, διότι δεν επαρκεί το πλάτος της οδού στο συγκεκριμένο τμήμα για διατήρηση διπλής

κυκλοφορίας οχημάτων και στάθμευσης.

Θ.   Τοποθέτηση κατευθυντήριας  πινακίδας (με ένδειξη προς κέντρο Γέρακα) επί της οδού

Κλεισθένους στην διασταύρωσή της με την οδό Καραϊσκάκη, σε συνέχεια της τροποποίησης (Η) της

παρούσης.

Ι .  Αλλαγή κατεύθυνσης μονοδρόμησης  της οδού Κανάρη,  στο τμήμα της από την οδό

Κλεισθένους έως την οδό Φιλικής εταιρείας, που είχε εγκριθεί με την υπ’αρίθμ. 315/2017 απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου και ανάκληση της ανωτέρω απόφασης, ως προς το Α. θέμα της και

επαναφορά σε ισχύ της αρχικής ρύθμισης της κυκλοφοριακής μελέτης ,  για λόγους  καλύτερης

εξυπηρέτησης των πολιτών και ύστερα από αιτήματα πολιτών. Η ροή των οχημάτων από την οδό

Κλεισθένους προς το κέντρο Γέρακα θα εξυπηρετείται  δια μέσου της οδού  Καραϊσκάκη , Μάρκου

Μπότσαρη  Ρήγα  Φεραίου, Αγ. Ιωάννη Θεολόγου και Μιαούλη (ύστερα από την ανωτέρω έγκριση

της παραγράφου (Η) της παρούσης).



Η κατεύθυνση  κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Κανάρη επανέρχεται και ισχύει όπως στην

αρχική  κυκλοφοριακή  μελέτη  από  την  οδό  Φιλ.  Εταιρείας  προς  την  οδό  Κλεισθένους  και

τοποθέτηση  πινακίδας  του ΚΟΚ  (Ρ2)  Υποχρεωτική  διακοπή πορείας επί  της  οδού Κανάρη  στη

διασταύρωσή της με την οδό Κλεισθένους . 

Κ.  Η οδός Μ. Μπότσαρη στο τμήμα της α)από την οδό Μιαούλη έως  την οδό Ζαλόγγου και

β) από την οδό Ξάνθου και έως την επέκτασή της στον περιμετρικό δρόμο του Λόφου Κεραίας

(μετά την οδό Κριεζώτου που η οδός Μάρκου Μπότσαρη καταλήγει σε αδιέξοδο) θα τροποποιηθεί

σε διπλής κυκλοφορίας, για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες λόγω του αδιεξόδου της

οδού  Μπότσαρη,  με  την  τοποθέτηση  της  ανάλογης  σηματοδότησης,  όπως  δίνεται  στα

επισυναπτόμενα  σχέδια.  Ακόμη,  στα  ίδια  τμήματα  της  οδού  τοποθέτηση  πινακίδας  ΚΟΚ  (Ρ40)

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, αριστερά και δεξιά της οδού, διότι δεν επαρκεί το πλάτος

της  οδού  στα  συγκεκριμένα  τμήματα  για  διατήρηση  διπλής  κυκλοφορίας  οχημάτων  και

στάθμευσης .

Επίσης, επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη στην διασταύρωσή της α)με την οδό Μιαούλη με

κατεύθυνση προς την οδό Μιαούλη , β) με την οδό Κριεζή και προς τις δύο κατευθύνσεις, 

τοποθέτηση πινακίδας ΚΟΚ (Ρ-2 ) Υποχρεωτική διακοπή πορείας δεξιά  της οδού 

Επί της οδού Ξάνθου και επί της οδού Ζαλόγγου,  στη διασταύρωσή τους με την οδό Μάρκου

Μπότσαρη (με κατεύθυνση προς την οδό Μάρκου Μπότσαρη) τοποθέτηση πινακίδας ΚΟΚ (Ρ-2 )

Υποχρεωτική διακοπή πορείας δεξιά  των οδών.

Λ. Στην οδό Παπανικολή στο τμήμα της  από την Λ. Μαραθώνος  έως την οδό Σκουφά,

αλλαγή  φοράς  μονόδρομου  από  την  οδό  Σκουφά  προς  την  Λ.  Μαραθώνος,  και  τοποθέτηση

πινακίδας  ΚΟΚ  ΣΤΟΠ  (Ρ-2)  Υποχρεωτική  διακοπή  πορείας  στη  διασταύρωσή  της  με  την

Λ.Μαραθώνος .

Οποιαδήποτε εργασία θα ακολουθήσει  τις  ανωτέρω ενέργειες,  θα συνοδεύεται  από πιστή

εφαρμογή των οδηγιών για λήψη μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου και μετά από

τις σχετικές ενέργειες της Υπηρεσίας για την εν λόγω προμήθεια.

Εσωτ. Διανομή
1. Αρχείο Πρωτοκόλλου
2. Φάκελος κυκλοφοριακών Έργων

Η Προϊσταμένη τμήματος
Κυκλοφοριακών Έργων

Δήμητρα Μπίθα

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΤΥ
Δήμου Παλλήνης

Νικόλαος Λιόγας


