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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. ( 13130 )
ΘΕΜΑ:

« Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. 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).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση
και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Το υπ' αριθμ. Δ9/11496 από 13-6-2013 έγγραφο της Περιφέρειας
Αττικής/Δ.Ο.Ε.Π.Α. (Δ9).
4. Το υπ' αριθμ. 103363 από 29-5-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής/Δ.Τ.Ε.
5. Την υπ' αριθμ. 26463/13/891359 από 15-6-2013 αναφορά του Τμήματος
Τροχαίας Κηφισιάς και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών
και οχημάτων στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς μας,
Αποφασίζουμε
Ι.

ΙΙ.
ΙΙΙ.
ΙV.
V.

Την προσωρινή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό
Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο τμήμα της από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης
έως το ύψος του ρέματος ‘Σαλίγκαρου’, ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Χαριλάου
Τρικούπη, περιοχής Δήμου Μελισσίων, για το χρονικό διάστημα από 17-6-2013
έως 9-7-2013, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 15.00΄ και 17.30΄ έως 20.00΄, για την
εκτέλεση εργασιών κατασκευής δικτύου ομβρίων και συλλεκτήρων.
Κατά τη διακοπή αυτή η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται και
προς τις δύο κατευθύνσεις εναλλάξ από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του
οδοστρώματος (τουλάχιστον 3,50 μέτρων), με κινητούς φωτεινούς σηματοδότες.
Σταδιακή μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας αρχικά σε σαράντα (40) χλμ./
ώρα και τελικά σε τριάντα (30) χλμ./ ώρα σε απόσταση 100μ. και 50μ. πριν την
περιοχή των έργων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Απαγόρευση του προσπεράσματος στην περιοχή των έργων και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι ανωτέρω εργασίες θα
διακόπτονται κατ' εντολή του Αξιωματικού Επόπτη της Διεύθυνσης Τροχαίας
Αττικής ή του Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Κηφισιάς.
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
να τοποθετεί και συντηρεί την οδική σήμανση για εκτελούμενα έργα εντός
κατοικημένων περιοχών, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας
πεζών και οχημάτων, όπως επίσης και την ακώλυτη εξυπηρέτηση των παρόδιων
δραστηριοτήτων.
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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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ταξίαρχος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α)Δ.Ο.Ε.Π.Α. (Δ9)- Π. Τσαλδάρη 15 (17676)
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (FAX: 210-9094145)
Β)Δ.Τ.Ε.- Λ. Συγγρού 80-88 (11741) ΑΘΗΝΑ
(FAX: 210-6984020)
2. ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
3. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Για την ανάρτηση της παρούσας σε περίοπτη θέση της
περιοχής του, υποβολή αποδεικτικού γνωστοποίησης
και αναφορά μετά το πέρας της υλοποίησής της.
4. ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
5. Θ.Ε.Π.Ε.Κ.

