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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η  ΑΡΙΘ. (15415)

ΘΕΜΑ: « Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 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.  ΔΜΕΟ/στ/οικ/0900/95 από 9-3-1995 έγγραφο τέως 
ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

4. Την υπ' αριθμ  8400/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ από 13/6/2016 απόφαση Ο.Α.Σ.Α.
5. Την  υπ'  αριθμ.  26384/16/1382763  από  14-7-2016  αναφορά  του 

Τμήματος  Τροχαίας  Καισαριανής 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

1. Τις  παρακάτω  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις,  στα  ακόλουθα  οδικά 
τμήματα,  περιοχής  Δήμου  Ζωγράφου,  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από 
18.7.2016 έως 7.8.2016, κατά τις ώρες 20.00΄έως 06.00΄της επομένης 
για την εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής οδοστρώματος ως εξής:

Α΄ΦΑΣΗ 1.1.

     Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, 
i. Γ.Ζωγράφου  στο  τμήμα  της  από  την  συμβολή  της  με  την  οδό 

Αρχιλόχου έως το πέρας του αδιέξοδου τμήματος στο τέλος της οδού, και 
στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
ii. Γρ. Αυξεντίου, στο τμήμα της από την οδό Αρχίλοχου έως την οδό 

Δάφνης.   
iii. Ιοκάστης,  στο  τμήμα  της  από  την  οδό  Αρχίλοχου  έως  την  οδό 

Παξών.            

ΑΔΑ: 7Θ77465ΦΘΕ-ΩΥ7



iv. Δάφνης,  στο  τμήμα  της  από την  οδό  Ιοκάστης  έως  την  οδό  Γ. 
Ζωγράφου.      

v. Διστόμου, στο τμήμα της από την οδό Γρ. Αυξεντίου έως την οδό 
Γ.Ζωγράφου.          

vi. Αργοναυτών, στο τμήμα της από την οδό Γρ. Αυξεντίου έως την οδό 
Γ.Ζωράφου. 
Παξών, στο τμήμα της από την οδό Γρ. Αυξεντίου έως την οδό Γ. 
Ζωγράφου.    

vii. Χλόης στο τμήμα της από την οδό Αγίας Ελένης έως την οδό Γ. 
Ζωγράφου.          

viii. Μυκόνου, στο τμήμα της από την οδό Αγίας Ελένης έως την οδό Γ. 
Ζωγράφου.

 Α΄ΦΑΣΗ 1.2.

    Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων

I. Γ.  Ζωγράφου,  στο  τμήμα  της  από  την  συμβολή  της  με  την  οδό 
Αρχίλοχου  έως  την  συμβολή  της  με  την  Λεωφ.  Στρατ.  Αλεξ. 
Παπάγου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

II. Ευρυνόμης, στο τμήμα της από την οδό Τραυλαντώνη έως την οδό 
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας.      

III. 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας, στο τμήμα της από την οδό Καλλιστράτους 
έως την οδό Γ.Ζωγράφου.

IV. Ανακρέοντος, στο τμήμα της από την οδό Σταυραετού έως την οδό 
Μενίππου.       

V. Μιχαήλ Αναστασάκη, στο τμήμα της από την οδό Ανακρέοντος έως 
την οδόΓ.Ζωγράφου. 

VI. Καλλιστράτους, στο τμήμα της από την οδό Ολυμπίας έως την οδό 
Γ. Ζωγράφου.          

VII. Λυκάβου, στο τμήμα της από την οδό Γρ. Αυξεντίου έως την οδό Γ. 
Ζωγράφου. 

VIII. Μπισκίνη, στο τμήμα της από την οδό Ευθυμίου Κλάδου έως την οδό 
Γ. Ζωγράφου.

Β΄ΦΑΣΗ 2.1.

 Την προσωρινή και τμηματική διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων 
της Λεωφ. Στρατ. Αλεξ. Παπάγου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα 
στο  τμήμα  της  από  την  συμβολή  της  με  την  οδό  Ηρώων 
Πολυτεχνείου έως την οδό Γ. Ζωγράφου,

 Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων

i. Αγίου Θεράποντος, στο τμήμα της από την οδό Ιωάννου Θεολόγου 
έως την Λεωφ. Στρατ. Αλεξ. Παπάγου.

ii. Ευθυμίου Κλάδου, στο τμήμα της από την οδό Ιωάννου Θεολόγου 
έως την Λεωφ. Στρατ. Αλεξ. Παπάγου.

iii. Λοχαγού Σισμάνη, στο τμήμα της από την οδό Ιωάννου Θεολόγου 
έως την Λεωφ. Στρατ. Αλεξ. Παπάγου. 

iv. Αντιφάνους, στο τμήμα της από την οδό Ιωάννου Θεολόγου έως την 
Λεωφ. Στρατ. Αλεξ. Παπάγου.
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v. Γρ.  Κουσίδη,  στο  τμήμα  της από  την  οδό  Μαντώς 
Μαυρογένους έως την Λεωφ. Στρατ. Αλεξ. Παπάγου.

vi. Χεραικράτους, στο τμήμα της από την οδό οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 
έως την Λεωφ. Στρατ. Αλεξ. Παπάγου. 

Β΄ΦΑΣΗ 2.2.

 Την προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας της Λεωφ. 
Στρατ.  Αλεξ.  Παπάγου,  ρεύμα  κυκλοφορίας  προς  Ζωγράφου,  στο 
τμήμα της από την συμβολή της με την οδό Γ. Ζωγράφου έως την 
οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, καθώς και στις παρακάτω οδούς:

 Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων

i. Μιχαήλ Αναστασάκη,  στο τμήμα της από την οδό Γ. Ζωγράφου έως 
την Λεωφ. Στρατ. Αλεξ. Παπάγου.

ii. Αγίου Γεωργίου στο τμήμα της από την οδό Νικ. Καζαντζάκη έως 
την Λεωφ. Στρατ. Αλεξ. Παπάγου.

Γ΄ΦΑΣΗ 3.1.

 Την προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας της Λεωφ. 
Στρατ. Αλεξ. Παπάγου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο τμήμα 
της από την συμβολή της με την οδό Γ. Ζωγράφου έως την συμβολή 
της με τη οδό Ούλωφ Πάλμε, καθώς και στις παρακάτω οδούς:

 Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων

i. Χρυσίππου,  στο  τμήμα  της  από  την  οδό  Ελ.  Βενιζέλου  έως  την 
Λεωφ. Στρατ. Αλεξ. Παπάγου.

ii. Αμφιτρίτης,  στο  τμήμα  της  από  την  οδό  Ελ.  Βενιζέλου  έως  την 
Λεωφ. Στρατ. Αλεξ. Παπάγου.

iii. Αλέκου Παναγούλη,  στο τμήμα της από την οδό Ιωάννου Θεολόγου 
έως την Λεωφ.Στρατ.Αλεξ.Παπάγου.

iv. Δαβάκη Πίνδου, στο τμήμα της από την οδό Αλέκου Παναγούλη έως 
την Λεωφ. Στρατ.Αλεξ.Παπάγου.

v. Αντωνίου  Τραυλαντώνη,  στο  τμήμα  της  από  την  οδό  Ιωάννου 
Θεολόγου έως την Λεωφ. Στρατ. Αλεξ. Παπάγου. 

vi. Αγίου Θεράποντος στο τμήμα της από την οδό Ιωάννου Θεολόγου 
έως την Λεωφ. Στρατ. Αλεξ. Παπάγου.

Γ΄ΦΑΣΗ 3.2.

 Την προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας της Λεωφ. 
Στρατ.  Αλεξ.  Παπάγου,  ρεύμα  κυκλοφορίας  προς  Ζωγράφου,  στο 
τμήμα της από την συμβολή της με την οδό Ούλωφ Πάλμε έως την 
συμβολή της με την  οδό Γ.  Ζωγράφου,  καθώς και  στις  παρακάτω 
οδούς:

 Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων

i. Πολυφήμου, στο τμήμα της από την οδό Μπισκίνη έως την Λεωφ. 
Στρατ. Αλεξ. Παπάγου.
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ii. Ξηρογιάννη,  στο  τμήμα  της από  την  οδό  Μπισκίνη  έως  την 
Λεωφ. Στρατ. Αλεξ. Παπάγου. 

iii. Ισοκράτους, στο τμήμα της από την οδό Μπισκίνη έως την Λεωφ. 
Στρατ. Αλεξ. Παπάγου.

iv. Ιάσωνα Μαράτου,  στο τμήμα της από την οδό Μπισκίνη έως την 
Λεωφ. Στρατ. Αλεξ.Παπάγου.

v. Δημοκρατίας, στο τμήμα της από την οδό Μπισκίνη έως την Λεωφ. 
Στρατ. Αλεξ. Παπάγου.

Δ΄ΦΑΣΗ

 Την προσωρινή  και  τμηματική  διακοπή  της  κυκλοφορίας  της  Λεωφ. 
Στρατ. Αλ. Παπάγου εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο 
τμήμα της από την συμβολή της με την οδό Ούλωφ Πάλμε έως την 
συμβολή  της  με  την  οδό  Παπαδιαμαντοπούλου,  καθώς  και  στις 
παρακάτω οδούς: 

 Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων

i. Γ. Παπανδρέου, στο τμήμα της από την οδό Θεοδάμαντος έως την 
Λεωφ. Στρατ.Αλ.Παπάγου.

ii. Αγίας  Λαύρας,   στο  τμήμα  της  από  την  οδό  Ισχομάχου  έως  την 
Λεωφ. Στρατ. Αλ. Παπάγου.

iii. Θεαγούς, στο τμήμα της από την οδό Μουρκούση έως την Λεωφ. 
Στρατ. Αλ. Παπάγου.

3. Επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι των τμημάτων των καθέτων οδών που 
αποκλείεται  πανταχόθεν η πρόσβαση των οχημάτων τους, προς και από 
νόμιμο  ιδιόκτητο  χώρο  στάθμευσης,  λόγω  της  τοποθέτησης  των 
προσωρινών σημάτων Ρ-7 καθώς και οι κάτοικοι επί του αποκλεισθέντος 
τμήματος της οδού που εκτελούνται εργασίες, και μόνο αυτοί, επιτρέπεται 
κατ’ εξαίρεση να κινούνται τόσο επί των αποκλεισθέντων τμημάτων των 
καθέτων οδών όσο και  επί  του αποκλεισθέντος τμήματος της οδού που 
πραγματοποιούνται εργασίες, προκειμένου να εισέλθουν και να εξέλθουν 
από  τον  νόμιμο  ιδιόκτητο  χώρο  στάθμευσής  τους  ακολουθώντας  την 
πλησιέστερη προς αυτό διαδρομή. 
4. 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.
5. 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.
6. 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).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ/Δ.Τ.Ε.  –ΤΜΗΜΑ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Μ.Ε.
 (FAX:2132065003)

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

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

 (FAX: 210-82 12 219)
  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ ΒΑΛΑΤΣΟΣ

Ταξίαρχος
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