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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & Ε.Ο.Δ.
Αρμόδιος: Υπαστ. Β΄ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Στ.
Ταχ. Δ/νση: Θ. Δηλιγιάννη 24-26
Ταχ. Κώδικας: 104 38 - ΑΘΗΝΑ
Email: dtroxat@astynomia.gr
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2501/25/2021 - γ΄
Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. (19178)
ΘΕΜΑ:

« Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 52 πργ. 2 του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007
(Α-50).
β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (Α-14) «Αναδιάταξη- αναδιοργάνωση, σύσταση
και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει.
γ. Το υπ' αριθ. 208781 από 30-07-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών/Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.
δ. Την υπ' αριθ. 3108/21/1637405 από 12-08-2021 αναφορά του Γ΄ Τμήματος
Τροχαίας Δυτικής Αττικής και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς μας,
Αποφασίζουμε
I. Τις ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής
Δήμου Μεγαρέων, κατά το χρονικό διάστημα από 30-08-2021 έως 13-042022, κατά τις ώρες 07:00 έως 19:00, για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο
του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους
υδραυλικών έργων, του Δήμου Μεγαρέων, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής που επλήγη από τις φυσικές καταστροφές της 15ης Νοεμβρίου 2017, της
23ης Ιουλίου 2018 και 29ης/30ης Σεπτεμβρίου 2018», ως εξής:
 Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού πρόσβασης
ΒΙΠΕ-Ι.Μ. Παναχράντου (οδός από την Επαρχιακή Οδό ΜεγάρωνΑλεποχωρίου έως την Ι.Μ. Παναχράντου), μέγιστου μήκους 550μ.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:
 Τα οχήματα που θα κινούνται από την Ι.Μ. Παναχράντου προς την
Ε.Ο.Μεγάρων-Αλεποχωρίου, θα παρακάμπτουν το παραπάνω τμήμα μέσω
των οδών Πίου -Φιλίππου Τσόρβα - Ε.Ο.Μεγάρων-Αλεποχωρίου.
 Τα οχήματα που θα κινούνται από την Ε.Ο. Μεγάρων-Αλεποχωρίου προς την
Ι.Μ. Παναχράντου, θα παρακάμπτουν το παραπάνω τμήμα μέσω των οδών
Φιλίππου Τσόρβα – Πίου – Οδός πρόσβασης ΒΙΠΕ-Ι.Μ.Παναχράντου.από το
εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
ΛΟΙΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:
 Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος κατά 3,5μ μέγιστο,
σε μήκος μέγιστο 50,00 μέτρα σε κάθε θέση, με κατάληψη του δεξιού
τμήματος του οδοστρώματος κατά τη φορά διεξαγωγής της κυκλοφορίας με
αντίστοιχο περιορισμό του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας μέχρι 2,75
έκαστη.
 Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται επί του
ρεύματος κυκλοφορίας στο οποίο εκτελούνται οι εργασίες και στο τμήμα της
οδού που καθορίζονται από τα 50,00 μ. πριν την αρχή του εργοταξιακού
χώρου (κατάληψης) μέχρι τη θέση του τέλους αυτού.
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 Καθορισμός προτεραιότητας της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας για τα
οχήματα που κινούνται επί του ρεύματος κυκλοφορίας στο οποίο
εκτελούνται οι εργασίες.
 Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της «Γερμανικής
Οδού» (οδός από την Ε.Ο. Μεγάρων-Αλεποχωρίου έως τη Λεωφόρο
Καταδρομών).
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των παράπλευρων οδών.
 Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της «Παρόδου Αγ.
Στεφάνου» (οδός από την ισόπεδη συμβολή με την οδό Πατριάρχου
Βαρθολομαίου έως και τη συμβολή της με την οδό Αγ.Στεφάνου).
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:
 Τα οχήματα που θα κινούνται από την οδό Πατρ.Βαρθολομαίου προς την οδό
Αγ.Στεφάνου, θα παρακάμπτουν το παραπάνω τμήμα μέσω της οδού
Δημητρίου Τσολιάκου και εν συνεχεία στην οδό Αγ.Στεφάνου.
 Τα οχήματα που θα κινούνται από την οδό Αγ.Στεφάνου προς την οδό
Πατρ.Βαρθολομαίου, θα παρακάμπτουν το παραπάνω τμήμα μέσω της οδού
Δημητρίου Τσολιάκου και εν συνεχεία στην οδό Πατρ.Βαρθολομαίου.
 Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Περικλέους
[οδός που συνδέει την οδό Δ.Ακρίτα και την Ε.Ο. Μεγάρων-Περαχώρας (ΝότιοςΑριστερός Παράδρομος Ν.Ε.Ο.Α.-Κ.) στην περιοχή του Λουτρόπυργου], από το
ύψος της συμβολής της με την οδό Διγενή Ακρίτα έως το ύψος της συμβολής της
με την οδό Σωτήρος.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:
 Τα οχήματα που θα κινούνται από την οδό Διγενή Ακρίτα προς
Ε.Ο.Μεγάρων-Περαχώρα, θα παρακάμπτουν το παραπάνω τμήμα μέσω των
οδών Περικλέους – Θησέως - Αγ.Τριάδας - Π.Ε.Ο.Α.-Κ.
 Τα οχήματα που θα κινούνται από την Ε.Ο.Μεγάρων-Περαχώρα προς την
οδό Διγενή Ακρίτα, θα παρακάμπτουν το παραπάνω τμήμα μέσω των οδών
Π.Ε.Ο.Α.Κ – Αγ.Τριάδας – Διγενή Ακρίτα.
II. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
• Καθορισμός του ορίου ταχύτητας σε τριάντα (30) χλμ/ώρα για τα οχήματα που
κινούνται στα τμήματα της οδού που καθορίζεται από τα 50μ. προ του σημείου
διακοπής της κυκλοφορίας μέχρι και το πέρας της παρακαμπτήριας οδού.
III. Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι ανωτέρω εργασίες θα
διακόπτονται κατ' εντολή του Αξιωματικού Επόπτη της Διεύθυνσης Τροχαίας
Αττικής ή του Διοικητή του αρμόδιου Τμήματος Τροχαίας.
IV. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών να τοποθετεί και συντηρεί την οδική σήμανση για εκτελούμενα έργα,
για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
V. Η παρούσα δεν υποκαθιστά τυχόν λοιπές άδειες ή εγκρίσεις (άδεια τομής,
σύμφωνη γνώμη Ο.Α.Σ.Α., ΚΤΕΛ κλπ, ώρες κοινής ησυχίας κλπ), που πρέπει να
ληφθούν για τις εν λόγω εργασίες.
VI. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων
οδικής σήμανσης, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007 (Α-50).
Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.
Λ. Κηφισίας 37
151 23 Μαρούσι
eyed.kssy@ggde.gr
2. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
3. Γ΄ Τ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Για την ανάρτηση της παρούσας σε περίοπτη θέση της
περιοχής τους, υποβολή αποδεικτικού γνωστοποίησης και
αναφορά μετά το πέρας της υλοποίησής της.
4. ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
5. Θ.Ε.Π.Ε.Κ.
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