
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  ΑΡΙΘ. ( 19136 ) 

 
ΘΕΜΑ: « Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ». 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις του άρθρου 52 πργ. 1 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». 

γ. Το υπ' αριθ. 205343 από 28-07-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & 
Μεταφορών/Δ.Ο.Υ. 

δ.   Την υπ΄αριθ. 9079 από 01-07-2021 απόφαση Ο.Α.Σ.Α. 
ε.  Την υπ' αριθ. 3116/21/1531821 από 29-07-2021 αναφορά του Γ΄ Τμήματος 

Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς μας, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
I. Τις ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής 

Δήμου Γαλατσίου, για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου 
“Αρχαιολογικές εργασίες και μετατοπίσεις δικτύων του Α΄ τμήματος της Γραμμής 
4 «Άλσος Βεϊκου –Γουδή» του μετρό Αθήνας” , ως εξής:  
 
 Στις 30 και 31-07-2021, και τις  καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου : 

 Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αγίας 
Ειρήνης, από το ύψος της συμβολής της με τον παράδρομο της Λεωφόρο 
Βεϊκου, μέγιστου μήκους 10μ. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής: δεξιά Αλκυόνης – αριστερά 
Αιγοσθενών.  

 Την προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί 
της οδού Αιγοσθενών, στο ύψος της συμβολής της με τον παράδρομο της 
Λεωφόρο Βεϊκου, μέγιστου μήκους 4μ. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του 
οδοστρώματος. 

 
 
 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & Ε.Ο.Δ. 
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 Στις 02 και 03-08-2021, και τις  καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου : 

 Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αγίας 
Ειρήνης, στο ύψος της συμβολής με την οδό Ήβης, μέγιστου μήκους 10μ.  
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής: δεξιά Νιόβης - αριστερά 

Αιγοσθενών.   
 

II. Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι ανωτέρω εργασίες θα 
διακόπτονται κατ' εντολή του Αξιωματικού Επόπτη της Διεύθυνσης Τροχαίας 
Αττικής ή του Διοικητή του κατά τόπον αρμόδιου Τμήματος Τροχαίας. 

III. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών να τοποθετούν και συντηρούν την οδική σήμανση για εκτελούμενα 
έργα, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και 
οχημάτων. 

IV.  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. 

V. 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 και ισχύει. 

 

 
 

 

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΣΚΟΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
1. ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / Δ.Ο.Υ. 

- Λ. Αλεξάνδρας 19 (114 72) ΑΘΗΝΑ  
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/Δ-ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 - Π. Τσαλδάρη 15 (176 76) ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
 (FAX: 210-92 19 945) 

3. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
4. Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Για την ανάρτηση της παρούσας σε περίοπτη θέση της 
περιοχής του, υποβολή αποδεικτικού γνωστοποίησης και 
αναφορά μετά το πέρας της υλοποίησής της. 

5. Θ.Ε.Π.Ε.Κ. 
6. ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΡΙΟ  ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
7. Ο.Α.Σ.Α.- Μετσόβου 15 (106 82) ΑΘΗΝΑ  
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