
                                                                                                                 

                                                                                                                   

 
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΚΟΙΝ.: Δήμαρχο Λαυρεωτικής κ. Δημήτρη Λουκά
ΔΑΝΕΤΑΛ κ. Χάρη Ζαγουρή, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ. Ηλία 
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κα. Δήμητρα Πάλη. 
 
  

ΘΕΜΑ:   ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

     Επανερχόμαστε σε ένα πρόβλημα που έχουμε α
μεμονωμένα ως σύλλογο
στάθμευσης των αυτοκινήτων στους παραλιακούς δρόμους
ιδίως τη θερινή περίοδο (Ιούνιο

Τα προβλήματα που προκύπτουν 
ώστε να μην δύναται να υπάρξει κυκλοφορία και στις 2 κατευθύνσεις. 
αποτέλεσμα τη δημιουργία
οδηγών που εγκλωβίζονται στα επίμαχα σημεία
για την ασφάλεια των πεζών που εισέρχονται και εξέρχονται από τις παραλίες
καθώς δεν υπάρχει κανενός είδους 

Σας προτείνουμε στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί τα σημεία 
που κατά τη γνώμη μας και εμπει
ελεγχόμενη στάθμευση η μονοδρ

Πάντως για την ομαλή υλοποίηση όποιας παρέμβασης
απαιτείται η αυτοψία της 
που μπορούν να δώσουν
φορτίου του καλοκαιριού. 

Προς συζήτηση υπάρχει και το ενδεχόμενο εξεύρεσης χώρων σε κοντινά σημεία των 
παραλιών που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως χώροι στάθμευσης.
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ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Δήμαρχο Λαυρεωτικής κ. Δημήτρη Λουκά, Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Πρόεδρο 

ΔΑΝΕΤΑΛ κ. Χάρη Ζαγουρή, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ. Ηλία Στουραΐτη
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κα. Δήμητρα Πάλη.  

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

 

Επανερχόμαστε σε ένα πρόβλημα που έχουμε αναδείξει και στο παρελθόν, είτε 
μεμονωμένα ως σύλλογοι, είτε και ως Ομοσπονδία, και αφορά τη διευθέτηση της 
στάθμευσης των αυτοκινήτων στους παραλιακούς δρόμους στου οικισμούς μας 
ιδίως τη θερινή περίοδο (Ιούνιο - Σεπτέμβριο). 

προβλήματα που προκύπτουν οφείλονται στη στάθμευση των ΙΧ με τέτοιο τρόπο 
δύναται να υπάρξει κυκλοφορία και στις 2 κατευθύνσεις. 
τη δημιουργία ατυχημάτων, εντάσεων και διαπληκτισμών 

οδηγών που εγκλωβίζονται στα επίμαχα σημεία, αλλά εγκυμονούν
για την ασφάλεια των πεζών που εισέρχονται και εξέρχονται από τις παραλίες

κανενός είδους σηματοδότηση. 

Σας προτείνουμε στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί τα σημεία (με κόκκινη γραμμή) 
και εμπειρία μας  χρήζουν σηματοδότησης (απαγόρευση

ελεγχόμενη στάθμευση η μονοδρόμηση).  

Πάντως για την ομαλή υλοποίηση όποιας παρέμβασης και τοποθέτησης 
η αυτοψία της  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αλλά και η πληροφόρηση  

που μπορούν να δώσουν οι σύλλογοι για τη κατανομή του  συγκοινωνιακού  
φορτίου του καλοκαιριού.  

Προς συζήτηση υπάρχει και το ενδεχόμενο εξεύρεσης χώρων σε κοντινά σημεία των 
παραλιών που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως χώροι στάθμευσης.
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ήμαρχο Οικονομικών & Πρόεδρο 
Στουραΐτη, 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 

δείξει και στο παρελθόν, είτε 
ως Ομοσπονδία, και αφορά τη διευθέτηση της 

στου οικισμούς μας , 

οφείλονται στη στάθμευση των ΙΧ με τέτοιο τρόπο 
δύναται να υπάρξει κυκλοφορία και στις 2 κατευθύνσεις. Αυτό έχει ως 

εντάσεων και διαπληκτισμών μεταξύ των 
εγκυμονούν και κινδύνους 

για την ασφάλεια των πεζών που εισέρχονται και εξέρχονται από τις παραλίες, 

με κόκκινη γραμμή) 
χρήζουν σηματοδότησης (απαγόρευση η 

και τοποθέτησης σήμανσης, 
αλλά και η πληροφόρηση  

οι σύλλογοι για τη κατανομή του  συγκοινωνιακού  

Προς συζήτηση υπάρχει και το ενδεχόμενο εξεύρεσης χώρων σε κοντινά σημεία των 
παραλιών που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως χώροι στάθμευσης. 



Παρακαλούμε για την άμεση αντιμετώπι
ενόψει μάλιστα  και της καλοκαιρινής περιόδου που έρχεται…     

Είμαστε στη διάθεση σας για 
  
 
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

Πρόεδρος- Νικηφόρος Φρατζέσκος, 
Αντιπρόεδρος-Θεμιστοκλής Μακαντάσης, 
Γραμματέας-Στέλιος Γρηγοράκος, 
Μέλη- Αθανάσιος Αντωνιάδης, Νίκος Αξιώτης, Σπύρος Ιορδανίδης, Γιώργος Κερένης, 
Θοδωρής Μπούτζουκας, Νίκος Παππάς, Ευάγγελος Ταράσης
 
 
 
 

Παρακαλούμε για την άμεση αντιμετώπιση του θέματος από την υπηρεσία σας 
ενόψει μάλιστα  και της καλοκαιρινής περιόδου που έρχεται…      

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Νικηφόρος Φρατζέσκος,  
Θεμιστοκλής Μακαντάσης,  

Στέλιος Γρηγοράκος,  
Αθανάσιος Αντωνιάδης, Νίκος Αξιώτης, Σπύρος Ιορδανίδης, Γιώργος Κερένης, 

Θοδωρής Μπούτζουκας, Νίκος Παππάς, Ευάγγελος Ταράσης 

 

 
ση του θέματος από την υπηρεσία σας 

Αθανάσιος Αντωνιάδης, Νίκος Αξιώτης, Σπύρος Ιορδανίδης, Γιώργος Κερένης, 


