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Απόσπασμα 
Από το πρακτικό της 9ης τακτικής 

συνεδρίασης του Δημοτικού υμβουλίου του 
Δήμου Παλαιού Υαλήρου έτους 2021 

 

     Αρ. Απόφασης 88 

Περίληψη 
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για 

την ανακατασκευή οδοστρώματος της οδού Αγίου 

Αλεξάνδρου τμήματος από οδό Ζησιμοπούλου έως οδό 

Αρτέμιδος με τίτλο «ΕΠΙΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΩΣΩΝ 

ΟΔΩΝ Π. ΥΑΛΗΡΟΤ 2020» 

το Παλαιό Υάληρο, σήμερα 24 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνεδρίασε τακτικά 
το Δημοτικό υμβούλιο, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, βάσει της  ΠΝΠ ΥΕΚ 55/11.03.2020 (άρθρο 10 
παρ. 1) η οποία κυρώθηκε με το αρθρ. 2 του Ν. 4682/20, του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του 
Τπουργείου Εσωτερικών και την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Υ.69/166/οικ.12332/14.06.2021 εγκ. 48 ΤΠ.Ε., 
την ΚΤΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.36587/10.06.2021, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 15743/18.06.2021 πρόσκληση του 
Προέδρου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς υμβούλους 
και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, και του 
άρθρου  9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.. 

Διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 
μελών ήταν παρόντα 33, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ      ΑΠΟΝΣΕ  
 

1. Αθανασούλα–
Ρωμανιουδάκη Μ. 

2. Αλιμπέρτης Α. 
3. Αναγνωστόπουλος Α. 
4. Αντωνιάδου Μ. 
5. Αρκουμάνης Ι. 
6. Ασημακόπουλος Γ. 
7. Βασιλείου Γ. 
8. Βατίστας Μ. 
9. Βουλγαράκης Α. 
10. Γιάκοβλεφ Ν. 
11. Γουλιέλμος Ι. 
12. Δούμας Α. 
13. Ζάγκα Μ. 
14. Θανόπουλος Ι. 
15. Κορόμηλος Α. 
16. Κουερίνης Ν. 
17. Κουμεντάκος Μ. 
18. Μαυρακάκης . 
19. Μεταξάς . 
20. Μητρέλλος Δ. 
21. Μιχαηλίδης Μ. 
22. Μιχαλόπουλος Ν. 

 
 

 
23. Μιχαλοπούλου Μ. 
24. Μπίτσικας Ι. 
25. Μπόγρης Δ. 
26. Πανταζής Α.  

27. Παπακωστόπουλος Φ. 
28. Πιτούλης Δ. 
29. Σεντόμας Κ. 
30. Σρύφων Μ. 
31. Υιλιππόπουλος Ν. 
32. Φαρδαβέλλας Κ. 
33. Φρυσοβερίδης Ν. 

 
 
 

 
1. Ανδρικοπούλου Β. 
2. Βουλγαρέλλης Ι. 
3. Γαρδίκης Ν. 
4. Κατσένης Ν. 
5. Κωττάκης Ε. 
6. Λίτινα Α. 
7. Μπεφόν Α. 
8. ίμος Ι. 

 
 

 
 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  
και προσκλήθηκαν νόμιμα. 

ΘΕΜΑ : 17ο  1ο έκτακτο 

ΑΔΑ: 6Α45ΩΞΕ-ΕΕΖ



Ο Προεδρεύων εισηγούμενος  εκτάκτως το θέμα που αναφέρεται στην περίληψη της παρούσας 
απόφασης, καλεί τους Δημοτικούς υμβούλους να συζητηθεί ως κατεπείγον , καθώς : 
 α) η εκτέλεση και η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου πρέπει να γίνει κατά τους θερινούς μήνες και πριν 
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς  
β) καθυστέρησε λόγω Covid η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών κατασκευής, τα οποία εισήχθησαν 
από το εξωτερικό, 
γ) καθυστέρησε το νομίμως ελήφθη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  
 

 Σο Δημοτικό υμβούλιο αποφαίνεται ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος (άρθρο 67 παρ. 7 
Ν.3852/2010) και αποφασίζει να συζητηθεί εκτάκτως και να αναγραφεί στον πίνακα θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης με αύξοντα αριθμό 17. 
 
τη συνέχεια  εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής: 

«Παρακαλούμε όπως συγκαλέσετε εκτάκτως μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τη λήψη 
απόφασης για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ανακατασκευή 
οδοστρώματος τμήματος της οδού Αγίου Αλεξάνδρου από οδό Ζησιμοπούλου έως οδό Αρτέμιδος με 
τίτλο «ΕΠΙΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΨΣΨΝ ΟΔΨΝ Π. ΥΑΛΗΡΟΤ 2020» το οποίο έχει τον χαρακτήρα του 
κατεπείγοντος λόγω του ότι :  

α) η εκτέλεση και η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου πρέπει να γίνει κατά τους θερινούς μήνες και πριν 
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς  

β) καθυστέρησε λόγω Covid η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών κατασκευής, τα οποία εισήχθησαν 
από το εξωτερικό, 

γ) καθυστέρησε το νομίμως ελήφθη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση . 

χετικά με την με αρ. πρωτ. 15948/23-6-2021 αίτηση του αναδόχου Κωνσταντινίδη Ιωάννη ΕΔΕ   σας 
επισυνάπτουμε την τροποποίηση της κυκλοφορίας των Ι.Φ. και Δ.Φ. οχημάτων και των λεωφορειακών 
γραμμών σύμφωνα με την συνημμένη Κυκλοφοριακή Μελέτη για το χρονικό διάστημα 28/6/2021 έως 
31/7/2021. 

Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 41/2021 Απόφαση της ΕΠΖ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».  
  
Σο Δημοτικό υμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την 
με αρ. πρωτ. 15948/23-6-2021 αίτηση του αναδόχου Κωνσταντινίδη Ιωάννη ΕΔΕ και τη συνημμένη σε 
αυτή κυκλοφοριακή μελέτη, το με αρ.πρωτ. εισερχ. 15276/15.06.2021 έγγραφο του ΟΑΑ, την από 
23.06.2021 κυκλοφοριακή μελέτη, τη με αρ. 07/2020 μελέτη , την με αρ. 41/2021 ΕΠΖ, την εισήγηση της 
υπηρεσίας και μετά από διαλογικές συζητήσεις 

 
                                                   

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ   ΟΜΟΥΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ανακατασκευή οδοστρώματος 
τμήματος της οδού Αγίου Αλεξάνδρου από οδό Ζησιμοπούλου έως οδό Αρτέμιδος με τίτλο 
«ΕΠΙΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΨΣΨΝ ΟΔΨΝ Π. ΥΑΛΗΡΟΤ 2020», για το χρονικό διάστημα 
28/6/2021 έως 31/7/2021, σύμφωνα με την από 23.06.2021 κυκλοφοριακή μελέτη που 
θεωρήθηκε από τη Δ/ντρια ΣΤ , ως το συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσης. 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  88/2021. 
 

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Πρόεδρος Φρυσοβερίδης Ν. και οι Δημοτικοί ύμβουλοι 
κ.κ. Αθανασούλα- Ρωμιανουδάκη Μ. , Γουλιέλμος Ιω., Μητρέλλος Δ.,  Μπίτσικας Ιω. , 
Παπακωστόπουλος Φ., Υιλιππόπουλος Ν.  

ΑΔΑ: 6Α45ΩΞΕ-ΕΕΖ



 
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»), το οποίο 

αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010: 
 « 1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων 
των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, 
ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της 
στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον 
ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 

2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης 
παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής 
προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την 
υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.  

3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι 
προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από 
την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής 
προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α' 45). 

4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή 
περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον 
δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου 
ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους 
περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς. 

5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή 
της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 

6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των 
αρμόδιων δικαστηρίων ». 

Ψστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΦΘ7-Δ51) αρ. πρωτ. 42203/2018 εγκύκλιο του 
Τπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας ΟΣΑ εξακολουθούν 
να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του 
Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των 
αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΣΑ συνεχίζει να ασκείται από τον υντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. 

 
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Υαλήρου,  σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΥΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α') «Χηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
και συγκεκριμένα το άρθ. 76 παρ. 3 δ). 
ύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4727/2020,  οι  πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο  γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Σεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΠΕ), με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, 
β) ως έντυπα έγγραφα χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου. Αρκεί η 
επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ 
ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ ΑΛΕΞΙΟ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ 
 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΥΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

http://www.palaiofaliro.gr/
ΑΔΑ: 6Α45ΩΞΕ-ΕΕΖ



ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ  ΔΠΗΚΔΤΉ 

ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΖ ΟΓΟΤ ΑΓΗΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 

 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ 

 
1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ  

χκθσλα κε ηελ Σερληθή Έθζεζε Μειέηεο ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΚΔΤΖ ΛΗΘΟΣΡΩΣΩΝ ΟΓΩΝ 

Π.ΦΑΛΖΡΟΤ 2020» κε αξ. κει. 7/2020 αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ιηζφζηξσησλ νδψλ ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη νη πξνζσξηλέο 

θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο πνπ απαηηνχληαη λα γίλνπλ επί ηεο νδνχ Αγίνπ Αιεμάλδξνπ απφ ηε ζπκβνιή κε 

ηελ νδφ Αξηέκηδνο έσο ηε ζπκβνιή κε ηελ νδφ Εεζηκνπνχινπ θαζψο θαη ζε ηκήκα ησλ θάζεησλ νδψλ 

απηνχ ηνπ ηκήκαηνο, ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη θζνξέο ηνπ 

ιηζφζηξσηνπ νδνζηξψκαηνο (απν θπβφιηζνπο επί βάζεσο ζθπξνδέκαηνο) ηεο νδνχ Αγίνπ Αιεμάλδξνπ. 

 

2. ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΟΓΟΤ  
     Ζ νδφο Αγίνπ Αιεμάλδξνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ θπξίνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ. 

Έρεη ραξαθηεξηζηηθά ηνπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ έλσζε γεηηνληψλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ππεξηνπηθά γηα ηελ 

θπθινθνξία νρεκάησλ ζε φκνξνπο Γήκνπο. Δλψλεη ηελ ιεσθφξν Πνζεηδψλνο κε ηελ νδφ Εεζηκνπνχινπ θαη 

είλαη ιεσθνξεηαθή νδφο.  

 

3. ΦΘΟΡΔ ΟΓΟΤ - ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ  
      Σν νδφζηξσκα ηεο νδνχ Αγίνπ Αιεμάλδξνπ έρεη ππνζηεί ζνβαξέο θζνξέο. Σν νδφζηξσκα ηεο 

απνηειείηαη απφ θπβφιηζνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζε ππφβαζε ζθπξνδέκαηνο φκσο ε κεγάιε θπθινθνξία 

νρεκάησλ επί ηεο νδνχ θαη ε χπαξμε νκβξίσλ πδάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε εθηεηακέλεο θζνξέο ησλ δηθηχσλ 

Ο.Κ.Ω. (χδξεπζε, απνρέηεπζε, θπζηθφ αέξην θιπ) δεκηνχξγεζε θαζηδήζεηο ζε πνιιά θαη κεγάια ηκήκαηα 

ηεο νδνχ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ κε ηελ παξνχζα εξγνιαβία πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

θπβφιηζσλ απφ ζηακπσηφ ζθπξφδεκα θαη ηεο ηνπηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ππφβαζεο φπνπ 

απαηηείηαη.  

 

4. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 ηελ πξψηε θάζε θαηαζθεπήο ζα γίλεη παξέκβαζε ζην ηκήκα ηεο νδνχ Αγίνπ Αιεμάλδξνπ απφ νδφ 

Αξηέκηδνο έσο νδφ Εεζηκνπνχινπ θαζψο θαη ζε ηκήκα ησλ θάζεησλ νδψλ απηνχ ηνπ ηκήκαηνο.  

Λφγσ ησλ εθζθαθψλ ηα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη ζε κεγαιχηεξν πςφκεηξν απφ ηελ 

εθζθαθή πξάγκα πνπ θαζηζηά επηθίλδπλε ηελ νπνηαδήπνηε θπθινθνξία (πεδψλ θαη νρεκάησλ θάζε είδνπο) 

θαζψο θαη ζηελ ζθπξνδέηεζε απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο ψζηε ην ζθπξφδεκα λα απνθηήζεη ηα 

κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ αληνρή ηνπ ψζηε λα παξαιάβεη ηνλ θπθινθνξηαθφ θφξην θαη γηα λα κελ 

δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ εμαηηίαο ηεο θπθινθνξίαο γηα φζν δηάζηεκα ην ζθπξφδεκα 

είλαη λσπφ. Ζ  εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ αθελφο ιφγσ ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο νδνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

κεγάινπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη αθεηέξνπ ησλ παξφδησλ θαηνηθηψλ (χπαξμε ππφγεησλ πάξθηλγθ, ρψξνη 

Γεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ, αλεθνδηαζκφο θαηαζηεκάησλ θιπ) πξέπεη λα γίλεη κέζα ζην ειάρηζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνλ έλα (1) κήλα, δηαζθαιίδνληαο πάληα ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο. 

Γηα λα εθαξκνζηνχλ ηα παξαπάλσ απαηηείηαη λα γίλνπλ θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ελφο 

(1) κήλα φπσο πξναλαθέξεηαη, θαηά ηηο νπνίεο: 

α) ζα απαγνξεπζεί ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζην ηκήκα ηεο νδνχ Αγίνπ Αιεμάλδξνπ απφ ηε ζπκβνιή κε ηελ 

νδφ Αξηέκηδνο έσο ηε ζπκβνιή κε ηελ νδφ Εεζηκνπνχινπ θαζψο θαη ζε ηκήκα ησλ θάζεησλ νδψλ απηνχ 

ηνπ ηκήκαηνο 

β) ζα ηνπνζεηεζεί θαηάιιειε ζήκαλζε ζηηο παξαθάκςεηο κε πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο 
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γ) ζα εμαζθαιηζζεί ε αζθαιήο δηέιεπζε ησλ πεδψλ επί ηεο νδνχ Αγίνπ Αιεμάλδξνπ 

 

5. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ  
   χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ηκήκαηνο ηεο νδνχ Αγίνπ 

Αιεμάλδξνπ απφ νδφ Αξηέκηδνο έσο νδφ Εεζηκνπνχινπ, πξνυπνζέηεη ηελ πξνζσξηλή ηξνπνπνίεζε ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπο απφ ηηο παξάιιειεο νδνχο φπσο θαίλεηαη αθελφο ζηελ ππνβιεζείζα απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία Κπθινθνξηαθή Μειέηε γηα ηα Η.Υ. Ορήκαηα θαη αθεηέξνπ ηεο κεξηθήο - πξνζσξηλήο 

ηξνπνπνίεζεο ηεο ιεσθνξεηαθήο γξακκήο 126 ζχκθσλα κε ηελ αξ. πξση. 8099/15-06-21 απφθαζε ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο πγθνηλσληαθήο θαη Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΟΑΑ ΑΔ. 

πγθεθξηκέλα γηα : 

5.1 Σα Η.Υ. επηβαηηθά νρήκαηα θαζψο θαη ηα δίθπθια πνπ θηλνχληαη επί ηεο νδνχ Αγίνπ Αιεμάλδξνπ κε 

θαηεχζπλζε πξνο ηελ νδν Εεζηκνπνχινπ ζα εθηεινχλ ην εμήο δξνκνιφγην : 

 Θα εθηξέπνληαη αξηζηεξά ζηελ νδφ Νατάδσλ 

 Θα εθηξέπνληαη δεμηά ζηελ νδφ Δζπέξνπ 

 Θα εθηξέπνληαη δεμηά ζηελ νδφ Πιεηάδσλ 

 Θα εθηξέπνληαη αξηζηεξά ζηελ νδφ Αηφινπ 

 Με εθηξνπή δεμηά ζα ζπλερίδνπλ θαλνληθά ην δξνκνιφγηφ ηνπο ζηελ νδφ Εεζηκνπνχινπ. 

5.2  Σα Η.Υ. επηβαηηθά νρήκαηα θαζψο θαη ηα δίθπθια πνπ θηλνχληαη επί ηεο νδνχ Νατάδσλ κε θαηεχζπλζε 

ηελ νδφ Εεζηκνπνχινπ κέζσ ηεο νδνχ Αγίνπ Αιεμάλδξνπ εθηξέπνληαη ζηνλ χςνο ηνπ θφκβνπ ηεο νδνχ 

Αγίνπ Αιεμάλδξνπ θαη νδνχ Ναταδσλ, ζα εθηεινχλ δξνκνιφγην σο παξ. 5.1 

5.3 Ζ ιεσθνξεηαθή γξακκή 126 (Γηαδξνκή πξνο η. πγγξνχ Φημ) ζχκθσλα κε ηελ αξ.πξση. 8099/15-06-

2021 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο πγθνηλσληαθήο θαη Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΟΑΑ ΑΔ. ζα 

εθηειεί ην εμήο δξνκνιφγην : 

 Θα ζπλερίζεη επζεία ζηελ νδφ Νατάδσλ 

 Θα εθηξαπεί δεμηά ζηελ νδφ Πνζεηδψλνο 

 Θα εθηξαπεί δεμηά Η.Φημ 

 Θα εθηξαπεί δεμηά ζηελ νδφ Πιεηάδσλ  

 Θα εθηξαπεί αξηζηεξά ζηελ νδφ Αηφινπ 

 Θα εθηξαπεί δεμηά Η. Φημ 

 Θα ζπλερίζεη επί ηεο νδνχ Εεζηκνπνχινπ, θαη ζα ζπλερηζηεί θαλνληθά ην δξνκνιφγην. 

εκεηψλεηαη δε φηη θαηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αλσηέξσ ιεσθνξεηαθήο γξακκήο, ζα ηδξπζεί πξνζσξηλή 

ζηάζε επη ηεο νδνχ Νατάδσλ, κεηαμχ ησλ νδψλ Πξσηέσο θαη Αγίνπ  Αιεμάλδξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

αξηζκφ 51-53, θαζψο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο νη ήδε ππάξρνπζεο ζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην 

ηξνπνπνηεκέλν ηκήκα ηεο δηαδξνκήο.  

 

6. ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 
6.1 Μέηρα για πεζούς 

Ζ θίλεζε ησλ πεδψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα πεδνδξφκηα επί ηεο νδνχ Αγίνπ Αιεμάλδξνπ  ζε φιε ηε 

δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο (γεθπξψζεηο 

αζθάιεηαο πεδψλ) 

6.2 Μέηρα για οτήμαηα εκηάκηοσ ανάγκης  

Γελ πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξα κέηξα γηα ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο. 

6.3 Μέηρα για σπερμεγέθη οτήμαηα 

Γελ πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξα κέηξα γηα ηελ θπθινθνξία ππεξκεγεζψλ νρεκάησλ. Πξνβιέπνληαη εηδηθά κέηξα 

αζθαιείαο φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζηελ παξ. 6.4, ηα νπνία ηζρχνπλ θαη γηα ππεξκεγέζε νρήκαηα. 

Μέζσ ηεο εθηξνπήο κπνξεί λα γίλεη εμππεξέηεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπο. 

6.4 Διδικά Μέηρα Αζθαλείας 

Γηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ θαη φπνπ ζα εθηεινχληαη εξγαζίεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

θφθθηλν πιέγκα νξηνζέηεζεο ηερληθψλ έξγσλ,  ζηελ είζνδν ηεο νδνχ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θνξεηά ζηεζαία 

αζθαιείαο ηχπνπ NJ ηα νπνία ζα θέξνπλ ηελ θαηάιιειε ξπζκηζηηθή ζήκαλζε. Δπίζεο γηα ηελ δηνρέηεπζε 

ησλ ξεπκάησλ θπθινθνξίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ζηελ νδφ Νατάδσλ γηα ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ νδεγψλ πξνο ηελ παξάθακςε. Καηά ηελ πξφζβαζε ησλ εξγνηαμηαθψλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ 

ζα δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια νη ρψξνη. Ζ θαηάιιειε ξπζκηζηηθή ζήκαλζε θαη θαλνί αλαιακπψλ επίζεο ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο θφκβνπο ησλ νδψλ Αγίνπ Αιεμάλδξνπ & Πιεηάδσλ, Αγίνπ Αιεμάλδξνπ & Αγγειίδνπ, 

Αξηέκηδνο & Αηφινπ, Πιεηάδσλ & Αζελαίσλ θαη εηξήλσλ & Πξσηέσο.  
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6.5 Προηάζεις Ηλεκηροθωηιζμού 

Γελ απαηηείηαη πξφζζεηνο ειεθηξνθσηηζκφο 

 

7. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΗΜΑΝΔΙ  
   Οη απαηηνχκελεο ζεκάλζεηο θαίλνληαη ζηελ ζπληαρζείζα απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία Κπθινθνξηαθή 

Μειέηε . πγθεθξηκέλα : 

 6.6 Προηάζεις Οριζόνηιας ήμανζης 

Γελ απαηηείηαη νξηδφληηα εξγνηαμηαθή ζήκαλζε 

6.7 Προηάζεις καηακόρσθης ήμανζης 

Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηνπ ηδίνπ κεγέζνπο κε ηηο πηλαθίδεο ηεο κφληκεο 

ζήκαλζεο. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθφ αληαλαθιαζηηθφηεηαο (Σχπνπ ΗΗ). Οη πηλαθίδεο ζα 

ηνπνζεηεζνχλ είηε ζε ζηχινπο παθησκέλνπο ζην πεδνδξφκην είηε ζε εηδηθέο βάζεηο ζηήξημεο.  

 

 

8. ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΥΔΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Σερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, 

ππνρξενχηαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ λα ηνπνζεηεί θαη λα ζπληεξεί ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ηελ εγθεθξηκέλε Πξφηππε ηερληθή Πξνδηαγξαθή ζήκαλζεο εθηεινχκελσλ 

έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ΦΔΚ 946 Β’/9-7-2003), ηηο απαηηνχκελεο πηλαθίδεο 

ζήκαλζεο, θαλνχο, αληαλαθιαζηηθά, πξνεηδνπνηεηηθέο θαη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο θιπ, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη, κε απνθιεηζηηθή ηνπ κέξηκλα θαη επζχλε, ε νκαιή θαη αζθαιήο δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο 

ησλ νρεκάησλ θαη πεδψλ ζηελ πεξηνρή ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ. 

ε φιε ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη απαηηνχκελεο πηλαθίδεο ζήκαλζεο γηα ηελ 

ελεκέξσζε, πξνεηδνπνίεζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ νδεγψλ, φπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην 

θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ. 

 

 

 

     Ο ΑΝΑΓΟΥΟ    Ο ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ          Ζ Γ/ΣΡΗΑ Σ.Τ.  

 

 

 

 

 

 

 

Η. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ                             Ν. ΥΗΩΣΗΝΖ                                          Μ. ΚΟΛΗΝΟΤ 
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