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Πανόρμου 70 - Αθήνα 115 23 ● Τηλ. 210 6999400 ● Fax: 210 6927640 
● Email: eyde.lsep@ggde.gr

                       

Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.:
Σχετ.:

7 Δεκεμβρίου 2021
ΛΕ/ΙΟ/01/12/24/350605
344982

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ17
               (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ)

ΤΜΗΜΑ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πληροφορίες :
Τηλέφωνο:

Χρ. Κυπαρίσση
210 69.99.409

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής 
Θ. Δηλιγιάννη 24-26,        
104 38 – Αθήνα
E-mail: dtroxat@hellenicpolice.gr

ΚΟΙΝ.: Ως Πίνακα Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: Έκδοση Αστυνομικής Απόφασης για την εφαρμογή Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του 
άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στον παράδρομο 
της Ε.Ο.».

ΣΧΕΤ.: (α) Το με αρ. πρωτ. 40717/01-12-2021 έγγραφο του Δήμου Διονύσου / Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών / 
Τμήματος Τεχνικών Έργων (έλαβε αρ. πρωτ. εισερχομένου 344982/02-12-2021).

(β) Το με αρ. πρωτ. IC.M10.CC.49493/11.11.2021 έγγραφο της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
(γ) Το με αρ. πρωτ. IC.Z.CC.49473/08.11.2021 έγγραφο της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
(δ) Η με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ4/305066/02.11.2021 Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Ε.Σ.Π. με θέμα: 

«Έγκριση Μελέτης Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή δικτύου Ύδρευσης στον Δήμο 
Διονύσου».

(ε) Η υπ’ αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16.02.2011 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄/20.05.2011) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ)».

Σε συνέχεια του παραπάνω (α) σχετικού εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου, 
σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, δεν έχει αντίρρηση για την έκδοση 
Αστυνομικής Απόφασης του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. για την εφαρμογή Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στον παράδρομο της Ε.Ο.». Το έργο αφορά στην 
κατασκευή αγωγού ύδρευσης στον παράδρομο της Εθνικής Οδού έως τη Λεωφόρο Κρυονερίου. Ο υπό κατασκευή 
αγωγός, μήκους περίπου 190 μ., θα υδροδοτήσει τις ιδιοκτησίες της οδού Εργασίας της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου, 
μέσω της σύνδεσής του με τον κεντρικό αγωγό επί της Λεωφόρου Κρυονερίου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ, σε διάφορα στάδια, με 
στόχο την επίλυση κάθε πιθανής σύγκρουσης μεταξύ της παραγωγικής διαδικασίας των έργων και της 
εξυπηρέτησης των πεζών και των λοιπών χρηστών της οδού. Ειδικότερα, προβλέπεται να εφαρμοστούν τα εξής:

Φάση Α: Κατασκευή του αγωγού από τη Λεωφόρο Κρυονερίου και για 40 μ. περίπου
• Μερική κατάληψη του οδοστρώματος του παραδρόμου στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κρυονερίου, από τη Χ.Θ. 

0+000 έως τη Χ.Θ. 0+060 περίπου, με εφαρμογή της εγκεκριμένης, με τη (δ) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. 
– Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης. Τα μήκη σήμανσης στην κατεύθυνση προς Λεωφόρο Κρυονερίου θα είναι: α) Ζώνη 
Προειδοποίησης: 200 μ., β) Ζώνη Συναρμογής: 20 μ. και γ) Ζώνη Έργων: 40 μ. Τα οχήματα που κινούνται 
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επί του παραδρόμου προς τη Λεωφόρο Κρυονερίου θα χρησιμοποιούν για το τμήμα αυτό το ήμισυ του 
αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας, το οποίο θα διαχωρίζεται προσωρινά με κώνους ρύθμισης κυκλοφορίας 
και κατάλληλη οριζόντια (αυτοκόλλητη) σήμανση. Οι ρυθμίσεις της Φάσης Α εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν 
περίπου οκτώ (08) ημέρες.
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η σήμανση της Φάσης Α θα παραμείνουν καθόλο το 24ωρο 
μέχρι την έναρξη της Φάσης Β. 

Φάση Β: Κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος του αγωγού έως την οδό Εργασίας περίπου
• Μερική –κυλιόμενη- κατάληψη του οδοστρώματος του παραδρόμου, πλάτους 3 μ., στο ρεύμα προς τη 

Λεωφόρο Κρυονερίου, από τη Χ.Θ. 0+060 έως τη Χ.Θ. 0+200 περίπου, με εφαρμογή της εγκεκριμένης, με τη 
(δ) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης. Τα μήκη σήμανσης στην κατεύθυνση προς 
Λεωφόρο Κρυονερίου θα είναι: α) Ζώνη Προειδοποίησης: 200 μ., β) Ζώνη Συναρμογής Εισόδου: 20 μ., γ) 
Ζώνη Έργων: 20 μ. και δ) Ζώνη Συναρμογής Εξόδου: 20 μ. Με το πέρας των εργασιών στη ζώνη έργων των 
20 μ., οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα μεταφέρονται στο επόμενο μήκος, έως το τέλος του έργου. Τα οχήματα 
που κινούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις θα διέρχονται από την περιοχή των έργων εναλλάξ, 
χρησιμοποιώντας το ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά. Η εναλλάξ κυκλοφορία θα ρυθμίζεται από 
σηματωρούς, οι οποίοι θα στέκονται 10 μ. πριν την έναρξη της ζώνης συναρμογής εισόδου – εξόδου. Μετά το 
πέρας των εργασιών κάθε ημέρας, τα ορύγματα θα επιχώνονται, ενώ η ζώνη των έργων θα περιορίζεται σε 
πλάτος 1,5 μ., θα περιφράσσεται με πλέγμα και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διενεργείται στο εναπομένον 
επαρκές οδόστρωμα (ελάχιστο πλάτος 7,80 μ. για δύο λωρίδες). Οι ρυθμίσεις της Φάσης Β εκτιμάται ότι θα 
διαρκέσουν περίπου εικοσι δύο (22) ημέρες.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υλοποιηθούν από τη Δευτέρα 13.12.2021 έως και 
την Πέμπτη 13.01.2022, ενώ οι εργασίες θα εκτελούνται εργάσιμες ημέρες και τις ώρες από τις 07:00 έως τις 
18:00. Υπάρχει πιθανότητα εκτέλεσης εργασιών και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση της όχλησης λόγω μειωμένης κυκλοφορίας.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και η σήμανση θα παραμένουν καθόλο το 24ωρο και μέχρι την οριστική 
αποκατάσταση του οδοστρώματος. Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν περίπου τριάντα (30) ημέρες, αλλά, σε 
περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσής τους, θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία νωρίτερα από τον προγραμματισμένο 
χρόνο.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Διονύσου οφείλει σε όλη τη διάρκεια των εργασιών και της εφαρμογής των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μεριμνήσει για τη λήψη και την τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και τη 
συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς για την εξασφάλιση της εύρυθμης και 
απρόσκοπτης λειτουργίας του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου. Επιπρόσθετα, η περιοχή των ρυθμίσεων θα 
πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια της νύκτας και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Επιπλέον, με μέριμνα της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των 
χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το 
διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από 
εισπράκτορες, κινητά και σταθερά VMS κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς 
διεξαγωγής της κυκλοφορίας.  

 
Σημειώνεται, επίσης, ότι θα πρέπει να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων των υφιστάμενων μόνιμων 

πινακίδων και της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των 
ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση, όπου απαιτείται, καθώς και η τοποθέτηση κατάλληλων 
διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας. 
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Τέλος, παρακαλούμε για τη συνδρομή του αρμόδιου Τμήματος Τροχαίας στη ρύθμιση και την ασφαλή 
διαχείριση της κυκλοφορίας τόσο κατά την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όσο και κατά 
τη διάρκεια τους, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του.

Ε.Δ.
1. Διεύθυνση Δ17 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Δ17
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα: ΛΕ
4. ΛΕ/ΙΟ/01/24
5. Χρ. Κυπαρίσση

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1.  Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής
32ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 
190 14 – Αφίδναι
E-mail: b.tt.auto.attikis@astynomia.gr

2. Ε.Υ.Δ.Ε. Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης
(Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Σ.Ε.Σ.Π.)
Καρύστου 5, 
115 23 – Αθήνα

3. Περιφέρεια Αττικής / Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών
Παν. Τσαλδάρη 15,
176 76 – Καλλιθέα 
E-mail: didimy@patt.gov.gr

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής / Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Διεύθυνση 
Τεχνικού Ελέγχου / Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Κατεχάκη 56,
115 25 – Αθήνα 
Fax: 213 2035673

5. Δήμος Διονύσου / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Τεχνικών Έργων
Γρηγορίου Λαμπράκη 19,
145 72 – Διόνυσος 
E-mail: nika@dionysos.gr

6. ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
Λεωφόρος Νέας Ερυθραίας 19,
146 71 – Νέα Ερυθραία
Fax: 210 6178011

7. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. / Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων
Λεωφόρος Νέας Ερυθραίας 19,
146 71 – Νέα Ερυθραία
Fax: 210 3447440
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