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ΠΡΟΣ  
 ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 
 
 
 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΘΕΜΑ: Μέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας στην Π.Ε. Γρεβενών – Προσωρινές 

κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου  ¨ 

Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου 

Κοσµά Γρεβενών “. 

 

 1.-  Έχοντας υπόψη : 

α. Τις διατάξεις των άρθρων 109 & 52 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» 

όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014.  

β. Υπ΄αριθ. 21876 από 22/10/2015 έγγραφο του ∆ήµου Γρεβενών/∆-νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

γ. Υπ΄αριθ. 22838 από 14/11/2016 έγγραφο του ∆ήµου Γρεβενών/∆-νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

δ. Την Κυκλοφοριακή Μελέτη για την εκτέλεση του προγραµµατισµένου έργου "Οικιστική 

Ανάπλαση Τοπικής Ενότητας Καληράχης ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Κοσµά". 

ε. Την υπ’ αριθµ. 46978/16/2256285  από 14-11-2016 αναφορά του Τ.Τ. Γρεβενών. 

στ. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 

2.- Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την 

πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια 

των εργασιών: 

 

                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

    1. α) Την Τµηµατική διακοπή του ενός από τα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας στην Επαρχιακή οδό 

Γρεβενών - ∆οτσικού και συγκεκριµένα εντός της τοπικής κοινότητας Καληράχης προκειµένου 

να εκτελεστούν οι εν θέµατι εργασίες. 

ΑΔΑ: 6Ν5Ο465ΦΘΕ-ΕΔΙ
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       β) Η κυκλοφορία των οχηµάτων στο ανωτέρω οδικό τµήµα δεν θα διακόπτεται, αλλά θα 

διεξάγεται από το εναποµείναν τµήµα της οδού, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες και 

στη συνέχεια να δοθεί στην κυκλοφορία το ολοκληρωµένο τµήµα της οδού για να γίνει η 

παρέµβαση στο υπόλοιπο τµήµα της. 

     γ) Οι εργασίες θα εκτελούνται καθηµερινά από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου (εκτός 

Σαββάτου, Κυριακής και αργιών) καθώς επίσης και εκτός των ηµερών που θα επικρατούν 

επικίνδυνα για την κυκλοφορία των οχηµάτων καιρικά φαινόµενα και θα διαρκέσουν έως και 

την 10-12-2016. 

2.  Με µέριµνα και ευθύνη της αναδόχου του έργου: 

α) Να τοποθετηθεί η προβλεπόµενη σήµανση που θα εφαρµοστεί κατά την διάρκεια των έργων 

και η οποία θα είναι σύµφωνη µε την υποβληθείσα κυκλοφοριακή µελέτη.  

β) Σε καµία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχηµάτων επί του 

αυτοκινητοδρόµου.  

3. Η ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να 

συντηρεί και να επιτηρεί την οδική σήµανση, για την οµαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των 

οχηµάτων. Ιδιαίτερα, να µεριµνεί ώστε να λειτουργούν σωστά οι χρησιµοποιούµενοι 

αναλάµποντες φανοί.  

4.  Μετά το περάς των εργασιών και την ολοκλήρωση του εν θέµατι έργου, η αποµάκρυνση της 

προσωρινής σήµανσης και των λοιπών µέτρων ασφαλείας καθώς επίσης και η πλήρη 

αποκατάσταση του οδοστρώµατος, θα γίνει µε αποκλειστική ευθύνη της αναδόχου εταιρείας και 

της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Γρεβενών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

- Η ισχύς της παρούσας Απόφασης στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας 

Γρεβενών, αρχίζει : 

●  Από την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του 

Κ.Ο.Κ.»  και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και µέχρι 

την 10-12-2016.   

● Από την τοποθέτηση της προβλεπόµενης κυκλοφοριακής σήµανσης, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία.  

● Το Τ.Τ. Γρεβενών να επιτηρεί το ανωτέρω οδικό τµήµα, για την τοποθέτηση των 

απαιτούµενων πινακίδων σήµανσης, µε σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβληµάτων και 

την εξασφάλιση οµαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας και να λαµβάνει ενδεδειγµένα µέτρα 

αρµοδιότητάς του, εφόσον απαιτηθούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103 και  104 του Ν. 2696/99 «περί 

κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007  « 

Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.». 

ΑΔΑ: 6Ν5Ο465ΦΘΕ-ΕΔΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ : 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής  

 

Κωνσταντίνος Τ. ΝΤΑΛΕΤΣΟΣ 

Ταξίαρχος  

1.- ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ :  

- Με ανάλογο αριθμό αντιτύπων, για τοιχοκόλληση, 

ευρεία δημοσίευση και εφαρμογή. 

- Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαιτούμενης 

σήμανσης και τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας, 

εφόσον αυτό απαιτείται. 

2.- Δήμος Γρεβενών./Δ-νση Τεχνικών Υπηρεσιών:  

- Για τις δικές της ενέργειες, την ενημέρωση του αναδόχου 

και την τοποθέτηση σχετικών πινακίδων σήμανσης.  

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  

1. ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας 

2. κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γρεβενών 

3. κ. Δημόσιο Κατήγορο Γρεβενών 

4. Περιφερειακή Ενότητα. Γρεβενών 

5. Δήμος Γρεβενών 

6. Παρ’ ημίν Κέντρο R/T 
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