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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                2η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                   Ποιότητας Ζωής την 08.02.2023 

(Αριθμ. πρωτ.: 10402/09.02.2023) 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε σήμερα την 08η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα 

Τετάρτη, σε Τακτική Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε «Διά Περιφοράς» και συγκεκριμένα 

μέσω τηλεφώνου, με ώρα έναρξης στις 09.30 π.μ. και ώρα λήξης στις 10.00 π.μ., ύστερα από 

την υπ. αριθμ. 8765/03.02.2023 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. Νίκου 

Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

στις 03.02.2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από εννέα  (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ,                Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

1. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ           Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ 

2. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Μέλος της Ε.Π.Ζ  

3. ΓΚΙΟΚΑ – ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, Δ.Σ              «    « 

4. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.               «    « 

5. ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        «    « 

6. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.               «    « 

7. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.               «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.               Μέλος της Ε.Π.Ζ  

         

       ΑΠΟΦΑΣΗ - 006- 

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγει για 

συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη κανονιστικής απόφασης για 

εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 8333/02.02.2023 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ.: 7666/01.02.2023 αίτημα της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» 

Α. Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

2. Τη συνταχθείσα από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Μελέτη του Έργου, ΟΔΟ 02/2018, 
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3. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 94009/20.12.2022 Συμπληρωματική Σύμβαση Κατασκευής Έργου 

«Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ. Νικολάου» (ΑΔΑΜ: 22SYMV011866303), 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 87311/10.12.2020 Σύμβαση Κατασκευής Έργου «Ανάπλαση 

Λεωφόρου Αγ. Νικολάου» (ΑΔΑΜ: 20SYMV007820030), 

5. Το Άρθρο 52: «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας» του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

(Ν. 2696/1999 ΦΕΚ 57Α/23-3-1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4663/2020, 

ΦΕΚ 30Α/12-2-2020), 

6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. «Έγκριση Τεχνικής 

προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων 

περιοχών ως ελάχιστα όρια», 

7. Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. «Έγκριση Προδιαγραφών 

και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)», 

8. Το ότι από τη ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ διέρχονται λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΑ, καθώς, 

επίσης, 

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την ασφαλή 

διεξαγωγή των εργασιών του έργου, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση 

και ασφάλεια του κοινού, 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Την έγκριση εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κατά το χρονικό διάστημα από 

15.02.2023 έως το πέρας του έργου (προβλεπόμενη ημερομηνία 30.04.2023 και καθ’ όλο το 

24ωρο, στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Ιλίου, μέσω παράκαμψης, ως εξής: 

1. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

1.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, από σημείο μετά την συμβολή της με την οδό ΠΙΝΔΟΥ 

έως σημείο έναρξης της συμβολής της με την οδό ΓΡΑΜΜΟΥ, επί συνολικού μήκους 250,00 

μέτρων. 

Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου τμήματος των οδών: ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΙΟΥ, 

ΚΟΖΑΝΗΣ, ΔΑΒΑΚΗ, ΒΕΡΑΤΙΟΥ (εκατέρωθεν της ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, από σημείο μετά την συμβολή της με την οδό 

ΒΕΡΑΤΙΟΥ έως σημείο έναρξης της συμβολής της με την οδό ΖΙΤΣΗΣ, επί συνολικού μήκους 

380,00 μέτρων. 

Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου τμήματος των οδών: ΓΡΑΜΜΟΥ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ, 

ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΑΩΟΥ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΔΩΔΩΝΗΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (εκατέρωθεν της ΑΓ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ), Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου τμήματος της οδού ΣΟΥΛΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο λωρίδες 
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κυκλοφορίας της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, από σημείο μετά την συμβολή της με την οδό ΣΟΥΛΙΟΥ 

έως σημείο έναρξης της συμβολής της με την οδό ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ, συνολικού μήκους 210,00 

μέτρων. 

Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου τμήματος των οδών: ΖΙΤΣΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ (εκατέρωθεν της ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ), Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου 

τμήματος της οδού ΔΟΛΙΑΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, από σημείο μετά την συμβολή της με την οδό 

ΔΟΛΙΑΝΩΝ έως σημείο έναρξης της συμβολής της με την οδό ΧΑΡΑΥΓΗΣ, συνολικού μήκους 

290,00 μέτρων. 

Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου τμήματος των οδών: ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 

(εκατέρωθεν της ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ), ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ, ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑ Ε΄ 

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, από σημείο μετά την συμβολή της με την οδό 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως σημείο έναρξης της συμβολής της με τη ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ, συνολικού μήκους 

225,00 μέτρων. 

Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου τμήματος των οδών: ΧΑΡΑΥΓΗΣ, ΠΑΡΓΑΣ, 

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΑΡΤΗΣ ΑΒΕΡΩΦ, ΑΡΑΧΘΟΥ, ΑΓΝΑΝΤΩΝ, (εκατέρωθεν της ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

 
Σύμφωνα με τη μελέτη, τοποθετούνται κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες για την έγκαιρη 

πληροφόρηση των κινούμενων στην οδό οδηγών και την ασφαλή παράκαμψη της κυκλοφορίας. 

Η παράκαμψη θα πραγματοποιείται από τους πλησιέστερους κάθετα στην οδό δρόμους του 

έργου, ενώ οι μπάρες αποκλεισμού του έργου θα είναι σε απόσταση 20 μ. εκατέρωθεν του 

έργου, ώστε να δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στις παρακείμενες ιδιοκτησίες. 

Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης, την 

τοποθέτηση σήμανσης και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο. 

 
1.2 ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Μέσω της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ διέρχονται οι Λεωφορειακές Γραμμές του ΟΑΣΑ: 

• Γ12: «ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΛΙΟΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)» 

• 25: ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΙΛΙΟΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

 
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής απαιτείται τροποποίηση της διαδρομής και η μεταφορά των 

παρακάτω στάσεων της Λεωφορειακής Γραμμής. 

Λόγω των εργασιών, θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ και για τον λόγο 

αυτόν, θα γίνει εκτροπή των λεωφορειακών γραμμών μέσω των οδών: 

• Λεωφ. Γραμμή Γ12:  

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΙΝΔΟΥ – ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ – ΠΡΙΑΜΟΥ – ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ – ΜΕΝΕΛΑΟΥ – 

συνέχεια στο δρομολόγιο – ΜΕΝΕΛΑΟΥ – ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ – ΠΡΙΑΜΟΥ – ΑΙΑΚΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ – 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ – ΠΙΝΔΟΥ – ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – συνέχεια στο δρομολόγιο. 
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• Λεωφ. Γραμμή 25: 

ΕΡΜΙΟΝΗΣ – ΜΕΝΕΛΑΟΥ – συνέχεια στο δρομολόγιο 

Από την κατασκευή του έργου επηρεάζονται οι κάτωθι στάσεις, οι οποίες δεν θα εκτελούνται 

προσωρινά. 

Πίνακας 1: Στάσεις που δεν θα εκτελούνται προσωρινά 

ΚΩΔ.  

ΣΤΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ 

ΚΩΔ.  

ΣΤΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ 

360012:  12η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 360007: 8η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

360013:  11η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 360008: 9η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

360014:  10η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 360009: 10η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

360015:  9η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 360010: 11η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

360016:  8η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 360011: 12η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Τα λεωφορεία θα εκτελούν τις στάσεις που βρίσκονται στη διαδρομή εκτροπής τους. 

Επιπλέον, για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΜΜΜ, προτείνουμε για το χρονικό διάστημα: από 

Τετάρτη 15.02.2023 (έναρξη της βάρδιας) έως πέρας του έργου (προβλεπόμενη ημερομηνία 

πλήρους αποκατάστασης του οδοστρώματος στη ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κυριακή 30.04.2023): 

α) την άρση μονοδρόμησης της οδού ΠΙΝΔΟΥ (με πλάτος οδοστρώματος της οδού Πίνδου 7,00 

μ) (ΑΔΣ 97/04.03.2010), από ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, μόνο για τη Λεωφορειακή 

Γραμμή Γ12: «ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΛΙΟΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)», και 

β) την ταυτόχρονη απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, και στις δύο πλευρές του 

ανωτέρω οδικού τμήματος,  

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Για την υλοποίηση της πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα χρειαστούν συνολικά τα 

στοιχεία του παρακάτω πίνακα: 

α/α Περιγραφή  Μον. μέτρησης Ποσότητα 

1 Πινακίδα Ρ-8-E 
 

τεμάχιο 2 

2 Πινακίδα Ρ-48-E 
 

τεμάχιο 2 

3 Πινακίδα Ρ-50δ-E 
 

τεμάχιο 2 

4 Πινακίδα Ρ-51δ-Ε 
 

τεμάχιο 1 

5 Πινακίδα Ρ-51α-Ε 
 

τεμάχιο 1 

6 Πινακίδα Ρ-50-Ε 
 

τεμάχιο 1 

7 Πινακίδα Ρ-40-E 
 

τεμάχιο 2 

8 Πινακίδα Πρ-17θ-E 
 

τεμάχιο 3 

9 Πινακίδα Π-25-Ε 
 

τεμάχιο 18 

10 Πινακίδα Π-4-Ε 
 

τεμάχιο 18 

11 Πινακίδα Π-28-Ε 
 

τεμάχιο 5 

12 Κώνοι ασφαλείας  τεμάχιο 70 

 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  

 

      Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τις ανάγκες κατασκευής 

του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κατά το χρονικό διάστημα από 15.02.2023 

έως το πέρας του έργου (προβλεπόμενη ημερομηνία 30.04.2023 και καθ’ όλο το 24ωρο, στα 

παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Ιλίου, μέσω παράκαμψης, ως εξής: 

1. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

1.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, από σημείο μετά την συμβολή της με την οδό ΠΙΝΔΟΥ 

έως σημείο έναρξης της συμβολής της με την οδό ΓΡΑΜΜΟΥ, επί συνολικού μήκους 250,00 

μέτρων. 

Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου τμήματος των οδών: ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΙΟΥ, 

ΚΟΖΑΝΗΣ, ΔΑΒΑΚΗ, ΒΕΡΑΤΙΟΥ (εκατέρωθεν της ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, από σημείο μετά την συμβολή της με την οδό 

ΒΕΡΑΤΙΟΥ έως σημείο έναρξης της συμβολής της με την οδό ΖΙΤΣΗΣ, επί συνολικού μήκους 

380,00 μέτρων. 

Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου τμήματος των οδών: ΓΡΑΜΜΟΥ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ, 

ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΑΩΟΥ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΔΩΔΩΝΗΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (εκατέρωθεν της ΑΓ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ), Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου τμήματος της οδού ΣΟΥΛΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, από σημείο μετά την συμβολή της με την οδό ΣΟΥΛΙΟΥ 

έως σημείο έναρξης της συμβολής της με την οδό ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ, συνολικού μήκους 210,00 

μέτρων. 

Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου τμήματος των οδών: ΖΙΤΣΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ (εκατέρωθεν της ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ), Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου 

τμήματος της οδού ΔΟΛΙΑΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, από σημείο μετά την συμβολή της με την οδό 

ΔΟΛΙΑΝΩΝ έως σημείο έναρξης της συμβολής της με την οδό ΧΑΡΑΥΓΗΣ, συνολικού μήκους 

290,00 μέτρων. 

Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου τμήματος των οδών: ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 

(εκατέρωθεν της ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ), ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ, ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
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ΤΜΗΜΑ Ε΄ 

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, από σημείο μετά την συμβολή της με την οδό 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως σημείο έναρξης της συμβολής της με τη ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ, συνολικού μήκους 

225,00 μέτρων. 

Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου τμήματος των οδών: ΧΑΡΑΥΓΗΣ, ΠΑΡΓΑΣ, 

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΑΡΤΗΣ ΑΒΕΡΩΦ, ΑΡΑΧΘΟΥ, ΑΓΝΑΝΤΩΝ, (εκατέρωθεν της ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

 
Σύμφωνα με τη μελέτη, τοποθετούνται κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες για την έγκαιρη 

πληροφόρηση των κινούμενων στην οδό οδηγών και την ασφαλή παράκαμψη της κυκλοφορίας. 

Η παράκαμψη θα πραγματοποιείται από τους πλησιέστερους κάθετα στην οδό δρόμους του 

έργου, ενώ οι μπάρες αποκλεισμού του έργου θα είναι σε απόσταση 20 μ. εκατέρωθεν του 

έργου, ώστε να δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στις παρακείμενες ιδιοκτησίες. 

Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης, την 

τοποθέτηση σήμανσης και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο. 

 
1.2  ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Μέσω της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ διέρχονται οι Λεωφορειακές Γραμμές του ΟΑΣΑ: 

• Γ12: «ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΛΙΟΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)» 

• 25: ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΙΛΙΟΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

 
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής απαιτείται τροποποίηση της διαδρομής και η μεταφορά των 

παρακάτω στάσεων της Λεωφορειακής Γραμμής. 

Λόγω των εργασιών, θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ και για τον λόγο 

αυτόν, θα γίνει εκτροπή των λεωφορειακών γραμμών μέσω των οδών: 

• Λεωφ. Γραμμή Γ12:  

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΙΝΔΟΥ – ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ – ΠΡΙΑΜΟΥ – ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ – ΜΕΝΕΛΑΟΥ – 

συνέχεια στο δρομολόγιο – ΜΕΝΕΛΑΟΥ – ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ – ΠΡΙΑΜΟΥ – ΑΙΑΚΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ – 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ – ΠΙΝΔΟΥ – ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – συνέχεια στο δρομολόγιο. 

• Λεωφ. Γραμμή 25: 

ΕΡΜΙΟΝΗΣ – ΜΕΝΕΛΑΟΥ – συνέχεια στο δρομολόγιο 

Από την κατασκευή του έργου επηρεάζονται οι κάτωθι στάσεις, οι οποίες δεν θα εκτελούνται 

προσωρινά. 

Πίνακας 1: Στάσεις που δεν θα εκτελούνται προσωρινά 

ΚΩΔ.  

ΣΤΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ 

ΚΩΔ.  

ΣΤΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ 

360012:  12η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 360007: 8η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

360013:  11η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 360008: 9η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

360014:  10η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 360009: 10η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

360015:  9η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 360010: 11η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

360016:  8η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 360011: 12η ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Τα λεωφορεία θα εκτελούν τις στάσεις που βρίσκονται στη διαδρομή εκτροπής τους. 
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Επιπλέον, για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΜΜΜ, προτείνουμε για το χρονικό διάστημα: από 

Τετάρτη 15.02.2023 (έναρξη της βάρδιας) έως πέρας του έργου (προβλεπόμενη ημερομηνία 

πλήρους αποκατάστασης του οδοστρώματος στη ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κυριακή 30.04.2023): 

α) την άρση μονοδρόμησης της οδού ΠΙΝΔΟΥ (με πλάτος οδοστρώματος της οδού Πίνδου 7,00 

μ) (ΑΔΣ 97/04.03.2010), από ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, μόνο για τη Λεωφορειακή 

Γραμμή Γ12: «ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΛΙΟΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)», και 

β) την ταυτόχρονη απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, και στις δύο πλευρές του 

ανωτέρω οδικού τμήματος,  

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Για την υλοποίηση της πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα χρειαστούν συνολικά τα 

στοιχεία του παρακάτω πίνακα: 

α/α Περιγραφή  Μον. μέτρησης Ποσότητα 

1 Πινακίδα Ρ-8-E 
 

τεμάχιο 2 

2 Πινακίδα Ρ-48-E 
 

τεμάχιο 2 

3 Πινακίδα Ρ-50δ-E 
 

τεμάχιο 2 

4 Πινακίδα Ρ-51δ-Ε 
 

τεμάχιο 1 

5 Πινακίδα Ρ-51α-Ε 
 

τεμάχιο 1 

6 Πινακίδα Ρ-50-Ε 
 

τεμάχιο 1 

7 Πινακίδα Ρ-40-E 
 

τεμάχιο 2 

8 Πινακίδα Πρ-17θ-E 
 

τεμάχιο 3 

9 Πινακίδα Π-25-Ε 
 

τεμάχιο 18 

10 Πινακίδα Π-4-Ε 
 

τεμάχιο 18 

11 Πινακίδα Π-28-Ε 
 

τεμάχιο 5 

12 Κώνοι ασφαλείας  τεμάχιο 70 

 

Β. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ε.Π.Ζ.                             Τα Μέλη 

  Φερεντίνος Γ., Φραγκάκης Γ.,        

Γκιόκα – Λιόση Σ., Κουμαραδιός Γ.,   

      Ανδρέου Γ., Κουσκουρή Σ.,        

         Κυριακοπούλου Π. 

     ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ     
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