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∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ –ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ  ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ   ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟΥ   ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
 
Για την  Πολεοδοµική Ενότητα (Π.Ε.) Πολυδρόσου και για  ορισµένους γειτονικούς 

προς αυτήν δρόµους του ∆ήµου Αµαρουσίου προτείνονται  και τίθενται σε δηµόσια  

διαβούλευση οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µε στόχο την καλύτερη 

διευθέτηση της κυκλοφορίας, τη µείωση των καθυστερήσεων και την αποφυγή 

τροχαίων ατυχηµάτων.  

 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ    

  

 

Προτείνονται  τα εξής: 

1. Μονοδρόµηση της οδού Φραγκοκκλησιάς από την οδό Ασπασίας Καψαλά  

προς και µέχρι τη συνάντησή της µε την Λ. Κηφισίας. 

2. Καθορισµός προτεραιότητας της οδού Κ. Καραµανλή (νότιος κλάδος) από 

το ύψος της οδού Αµαρουσίου/Χαλανδρίου µέχρι τη συνάντησή της µε την οδό 

Κορυτσάς , έναντι όλων των οδών που την συναντούν 

3. Μονοδρόµηση της οδού Ασπασίας Καψαλά  (i)από την οδό Μεσογείων  προς 

και µέχρι την συνάντησή της µε την οδό ∆ελφών (βόρειος κλάδος)  και (ii)από την 

οδό Κ. Καραµανλή (νότιος κλάδος) προς και µέχρι την συνάντησή της µε την οδό 

Φραγκοκκλησιάς 

4. Μονοδρόµηση της οδού Eυζώνων  από την οδό Φραγκοκκλησσιάς προς και 

µέχρι  την οδό Κ. Καραµανλή(νότιος κλάδος)  

5. Μονοδρόµηση  της οδού Κορυτσάς από το ύψος της οδού Ευζώνων  προς και 

µέχρι το ύψος του ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της οδού Φραγκοκκλησιάς .   
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6.  Εγκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης στη διασταύρωση των οδών 

Φραγκοκκλησιάς και Κορυτσάς. ∆ιαµόρφωση της διασταύρωσης, κατασκευή 

πεζοδροµίων κλπ. 

7. Μονοδρόµηση της οδού Κορυτσάς από το ύψος της οδού Ροδοδάφνης προς 

και µέχρι την συνάντησή της µε την οδό Φραγκοκκλησιάς  

8. Μονοδρόµηση της οδού Ροδοδάφνης από την οδό Γαζίας προς και µέχρι την 

συνάντησή της µε  την οδό Μονεµβασίας  

9. Αντιδρόµηση της οδού Βαλτετσίου , η οποία θα έχει φορά από την οδό 

Φραγκοκκλησιάς  προς και µέχρι την οδό Στ. Ρογκάκου. 

10. Καθορισµός ενιαίας φοράς της οδού Π. Μελά µε κατεύθυνση από την οδό 

Φραγκοκκλησιάς προς και µέχρι την οδό Νυµφών 

11. Μονοδρόµηση της οδού Χαραυγής από την οδό Φραγκοκκλησιάς προς και 

µέχρι την συνάντησή της µε  την οδό Ασπασίας Καψαλά 

12. Μονοδρόµηση της οδού Π. Μελά από την οδό Εθν. Μακαρίου προς και µέχρι 

την συνάντησή της µε  την οδό Φραγκοκκλησιάς 

13. Μονοδρόµηση της οδού Στρ. Ρογκάκου καθ’ όλο το µήκος της, ήτοι  από 

την οδό Σάµου προς και µέχρι την συνάντησή της µε  την οδό Κορυτσάς 

14. Μονοδρόµηση της οδού Καρκαβίτσα από την οδό Σάµου προς και µέχρι την 

συνάντησή της µε  την οδό Ακακιών 

15. Αντιδρόµηση της οδού Αιγιαλείας από την οδό Επιδαύρου προς και µέχρι την 

συνάντησή της µε  την οδό Παραδείσου 

16. Mονοδρόµηση της οδού Παραδείσου από το ύψος της οδού Αιγιαλείας προς 

και µέχρι το ύψος της οδού Αρτέµιδος 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : στα επισυναπτόµενα  σχέδια  ισχύουν τα παρακάτω, όσον αφορά 

στους χρωµατισµούς οδών: 



 3 

 

 

 

 

 




