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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

KATEΠΕΙΓΟΥΣΑ 

 

Αλεξανδρούπολη, 14 Απριλίου  2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ : 28 

 

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η 

ΘΕΜΑ: «Έκτακτες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Λ.Δημοκρατίας & Καραολή 

Δημητρίου για την εκτέλεση του Έργου “Συντήρηση του ελαστικού τάπητα της ισόπεδης 
σιδηροδρομικής διάβασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης” ». 

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης 

Έχοντας  υπόψη: 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 47, 52, 104 και 109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/07 και ισχύει. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως 

ισχύει. 

3) Το υπ’αρίθ. 11580 από 13/04/2021 έγγραφο του Δήμου Αλεξ/πολης/Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
και του ανάδοχου μηχανικού του έργου κ. Σιδέρη Παναγιώτη με την συνημμένη εγκεκριμένη 
Μελέτη Εργοταξιακής και Κυκλοφοριακής Σήμανσης. 

4)  Την υπ’αρίθ.4359/21/763717 από 14-04-2021 πρόταση-αναφορά του Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης.  

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπούντες στη λήψη μέτρων για την ομαλή - ασφαλή 

κυκλοφορία των οχημάτων. 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  : 

Άρθρο   1ο 

1. Την  λήψη έκτακτων μέτρων τροποποίησης της κυκλοφορίας των οχημάτων στις ενταύθα οδούς 

Λεωφόρος Δημοκρατίας  & Καραολή Δημητρίου για  την εκτέλεση των εκτάκτων και επειγουσών 
εργασιών του έργου «Συντήρηση του ελαστικού τάπητα της ισόπεδης σιδηροδρομικής  διάβασης», 

σύμφωνα και με την συνημμένη στο  ανωτέρω (3) σχετικό εγκεκριμένη μελέτη και συγκεκριμένα: 

α.   Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εργασιών θα πραγματοποιηθεί  τμηματικά η στένωση της 
πλευράς του ρεύματος κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού που θα λαμβάνουν χώρα οι εργασίες  και 
η κίνηση των οχημάτων προς το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας,  θα γίνεται εναλλάξ σε ίσο χρόνο, 
με την βοήθεια προσωπικού του αναδόχου του έργου, οι οποίοι θα είναι ενδεδυμένοι με 
κατάλληλο εξοπλισμό(ανακλαστική ενδυμασία, σημαίες κ.λ.π).  

β. Θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην  οδό Καραολή Δημητρίου από την 
διασταύρωση της με την οδό Σουνίου έως την διασταύρωση της με την οδό Λεωφόρου 
Δημοκρατίας. 

γ. Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και κατά τις νυκτερινές ώρες θα 

απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και ή οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία 

απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.  
δ.  Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης 

του Τ.Τ. Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, 

συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων  ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών 

συνθηκών κλπ). 
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Άρθρο   2ο 

 

α. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας και 

θα διαρκέσουν από την Πέμπτη (15-04-2021) και για 48 ώρες, μέχρι την Παρασκευή (16-04-

2021), ενώ εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων, με μέριμνα και ευθύνη του 

Δήμου Αλεξ/πολης, ο οποίος επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της 
προσωρινής σήμανσης.  

β. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας» και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010 

γ. Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης. 

δ. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 

3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν 

με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».- 

                                                                           

 Ο  

Δ  ι  ε  υ  θ  υ  ν  τ  ή  ς   

 

Λάμπρος Τσιάρας 

Αστυνομικός Διευθυντής  
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