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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Κςκλοθοπιακέρ πςθμίζειρ ζε οδικά ημήμαηα από επηέμβπιο 

2021 έυρ Αππίλιο 2022, λόγυ εκηέλεζηρ έπγυν 

Σύκθωλα κε απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή Τξνραίαο Αηηηθήο ζα γίλνπλ 

θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδώλ θαη 

νρεκάηωλ ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζε νδηθά ηκήκαηα ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέωλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ ηωλ νδηθώλ 

ππνδνκώλ θαη ηωλ ζπλνδώλ ηνπο πδξαπιηθώλ έξγωλ, πνπ επιήγε από ηηο 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2017, ηεο 23εο Ινπιίνπ θαη 29εο/30εο 

Σεπηεκβξίνπ 2018, ωο εμήο: 

1) Πλήπηρ διακοπή ηηρ Κςκλοθοπίαρ ηυν οσημάηυν επί ηηρ οδού 

ππόζβαζηρ ΒΙΠΔ-Ι.Μ. Πανασπάνηος (Οδόρ από ηην επαπσιακή 

οδό Μεγάπυν – Αλεποσυπίος έυρ ηην Ιεπά Μονή Πανασπάνηος). 

Η κςκλοθοπία ηυν οσημάηυν θα διεξάγεηαι υρ εξήρ: 

 Τα νρήκαηα πνπ ζα θηλνύληαη από ηελ Ιεξά Μνλή Παλαρξάληνπ 

πξνο ηελ Δπαξρηαθή Οδό Μεγάξωλ – Αιεπνρωξίνπ, ζα 

παξαθάκπηνπλ ην παξαπάλω ηκήκα κέζω ηωλ νδώλ Πίνπ – 

Φίιηππνπ Τζνξβά – Δπαξρηαθή Οδόο Μεγάξωλ – Αιεπνρωξίνπ. 

 Τα νρήκαηα πνπ ζα θηλνύληαη από ηελ ΔΔπαξρηαθή Οδό Μεγάξωλ 

– Αιεπνρωξίνπ πξνο ηελ Ιεξά Μνλή Παλαρξάληνπ, ζα 

παξαθάκπηνπλ ην παξαπάλω ηκήκα κέζω ηωλ νδώλ Φίιηππνπ 

Τζνξβά – Πίνπ – Οδόο πξόζβαζεο ΒΙΠΔ – Ι.Μ. Παλαρξάληνπ, από 

ην ελαπνκέλνλ πιάηνο ηνπ νδνζηξώκαηνο. 

2) Πλήπηρ διακοπή ηηρ κςκλοθοπίαρ ηυν οσημάηυν επί ηηρ « 

Γεπμανικήρ Οδού» (Οδόρ από ηην Δ.Ο. Μεγάπυν – Αλεποσυπίος 

έυρ ηην Λευθόπο Καηαδπομών). 

Η κςκλοθοπία θα διεξάγεηαι μέζυ ηυν παπάπλεςπυν οδών. 

3) Πλήπηρ διακοπή ηηρ κςκλοθοπίαρ ηυν οσημάηυν επί ηηρ 

«παπόδος Αγίος ηεθάνος» (Οδόρ από ηην ιζόπεδη ζςμβολή με 

ηην οδό Παηπιάπσος Βαπθολομαίος έυρ και ηην ζςμβολή ηηρ με 

ηην οδό Αγίος ηεθάνος). 



Η Κςκλοθοπία ηυν οσημάηυν θα διεξάγεηαι υρ εξήρ: 

 Τα νρήκαηα πνπ ζα θηλνύληαη από ηελ νδό Παηξηάξρνπ 

Βαξζνινκαίνπ πξνο ηελ νδό Αγίνπ Σηεθάλνπ , ζα παξαθάκπηνπλ 

ην παξαπάλω ηκήκα κέζω ηεο νδνύ Γεκεηξίνπ Τζνιηάθνπ θαη ελ 

ζπλερεία ζηελ νδό Αγίνπ Σηεθάλνπ. 

 Τα νρήκαηα πνπ ζα θηλνύληαη  από ηελ νδό Αγίνπ Σηεθάλνπ πξνο 

ηελ νδό Παηξηάξρνπ Βαξζνινκαίνπ , ζα παξαθάκπηνπλ ην 

παξαπάλω ηκήκα κέζω ηεο νδνύ Γεκεηξίνπ Τζνιηάθνπ θαη ελ 

ζπλερεία ζηελ νδό Παηξηάξρνπ Βαξζνινκαίνπ. 

4) Πλήπηρ διακοπή ηηρ κςκλοθοπίαρ ηυν οσημάηυν επί ηηρ οδού 

Πεπικλέοςρ (οδόρ πος ζςνδέει ηην οδό Γιγενή Ακπίηα  και ηην 

Δ.Ο. Πεπασώπαρ (Νόηιορ – Απιζηεπόρ Παπάδπομορ Ν.Δ,Ο.Α.- Κ.) 

ζηην πεπιοσή ηος Λοςηπόπςπγος), από ηο ύτορ ηηρ ζςμβολήρ 

ηηρ με ηην οδό Γιγενή Ακπίηα έυρ ηο ύτορ ηηρ ζςμβολήρ ηηρ με 

ηην οδό υηήπορ. 

Η κςκλοθοπία θα διεξάγεηαι υρ εξήρ: 

 Τα νρήκαηα πνπ ζα θηλνύληαη από ηελ νδό Γηγελή Αθξίηα πξνο Δ.Ο. 

Μεγάξωλ – Πεξαρώξα, ζα παξαθάκπηνπλ ην παξαπάλω ηκήκα 

κέζω ηωλ νδώλ Πεξηθιένπο – Θεζέωο – Αγίαο Τξηάδαο – Π.Δ.Ο.Α.- 

Κ. 

 Τα νρήκαηα πνπ ζα θηλνύληαη από ηελ Δ.Ο. Μεγάξωλ – Πεξαρώξα 

πξνο ηελ νδό Γηγελή Αθξίηα, ζα παξαθάκπηνπλ ην παξαπάλω 

ηκήκα κέζω ηωλ νδώλ Π.Δ.Ο.Α.-Κ. – Αγίαο Τξηάδαο – Γηγελή 

Αθξίηα. 

Καζνξηζκόο νξίνπ ηαρύηεηαο ζε (30) ηξηάληα ρηιηόκεηξα ηελ ώξα 

γηα ηα νρήκαηα πνπ θηλνύληαη ζηα ηκήκαηα ηεο νδνύ πνπ 

θαζνξίδεηαη από ηα (50) πελήληα κέηξα πξό ηνπ ζεκείνπ δηαθνπήο 

ηεο θπθινθνξίαο κέρξη θαη ην πέξαο ηεο παξαθακπηήξηαο νδνύ. 

 

ΟΙ ΡΤΘΜΙΔΙ ΑΤΣΔ  ΙΥΤΟΤΝ: 

ΑΠΟ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2021 έυρ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2022. 
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