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  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ :  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 14Η 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

                      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

         Στα πλαίσια της κατασκευής του έργου της Ανάπλασης της πλατείας ηρώων του Δ. 
Ελευσίνας, στο τμήμα που προβλέπεται η ανακατασκευή επί της οδού Νικολαΐδου από το 
ύψος του Αγίου Ζαχαρία έως και τη συμβολή της με την οδό Πλούτωνος, έχει 
προγραμματιστεί από την ανάδοχο εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ σε συνεννόηση με το Δήμο, για 
λόγους ασφαλείας, ο αποκλεισμός της οδού Νικολαΐδου με διακοπή της κυκλοφορίας στο 
τμήμα της από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως τη συμβολή της με την οδό Πλούτωνος, 
ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 14Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα αποφασίστηκε καθότι θεωρήθηκε ως αυτό κατά το οποίο θα επέλθει η 
λιγότερο δυνατή όχληση στους περίοικους και στη λειτουργία των όμορων 
καταστημάτων. Κατόπιν τούτου σας ενημερώνουμε πως:
Α) κατά την διάρκεια των εργασιών του αναδόχου, το χρονικό διάστημα των δύο εβδομάδων,  
θα γίνει αδύνατη η είσοδος και έξοδος των οχημάτων που σταθμεύουν στο χώρο πάρκινγκ που 
βρίσκεται δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. 
Β) Παράλληλα με την διαμόρφωση της ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ   θα γίνουν και 
καθαιρέσεις  πεζοδρομίων μεταξύ της  ΟΔΟΥ  και των Ο.Τ.120,  & Ο.Τ.122. Ειδικότερα 
στα πεζοδρόμια έμπροσθεν των καταστημάτων του Ο.Τ. 122  όπου αναπτύσσονται 
τραπεζοκαθίσματα , οι εργασίες των αποξηλώσεων τους θα ξεκινήσουν από την 8η 
Αυγούστου έως και την 14η Αυγούστου.
      Οι απαιτούμενες εργασίες καθαιρέσεων και υποδομών στο εν λόγω τμήμα σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό της αναδόχου, θα έχουν την ανωτέρω αναφερόμενη χρονική διάρκεια μέχρι 
το σημείο που το νέο οδόστρωμα και τα νέα πεζοδρόμια θα είναι διαστρωμένα με αδρανή 
υλικά (3 Α), πριν από τη βάση των νέων δαπέδων με πλάκα σκυροδέματος, οπότε θα μπορούν 
να δοθούν σε  χρήση για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του πάρκινγκ, της τροφοδοσίας και 
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της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων των όμορων καταστημάτων. Διευκρινίζεται πως μέχρι την 
14/8/2022, ο δρόμος γύρω από την Πλατεία Ηρώων θα ξαναπαραδοθεί στην κυκλοφορία 
οχημάτων, με στρώση 3 Α και όχι τελικό δάπεδο που προβλέπεται από την μελέτη. Για την 
κατασκευή του τελικού δαπέδου της νέας χάραξης του δρόμου σύμφωνα με την μελέτη, θα 
απαιτηθεί εκ νέου κλείσιμο του δρόμου.
Επισημαίνεται πως η πρόσβαση και διέλευση των πεζών θα είναι συνεχής και ασφαλής μέσω 
ασφαλών προσωρινών διαδρόμων. 
Υπόχρεος για τη λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας είναι ο ανάδοχος ο οποίος με δικές του 
δαπάνες θα φροντίσει την κατάλληλη σήμανση κατά την ημέρα και τη νύχτα που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 προς αποφυγή 
δυστυχημάτων, για τα οποία θα φέρει ακέραια την ευθύνη (ποινική και αστική) σύμφωνα με 
την Β45/30058/6-12-82 Υπουργική απόφαση. 
     Για τις ανωτέρω εργασίες έχει δοθεί στον ανάδοχο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
μας, η με αρ. πρωτ.  12145/22.07.22  άδεια τομής οδοστρώματος και πεζοδρομίων η οποία 
κοινοποιήθηκε στο Β Τμήμα Τροχαίας Δ. Αττικής.
     Για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη πρόσβασης παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των 
εργασιών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εργοταξιάρχη του έργου κο Λάνη Χρήστο 
στο τηλ. 6942496831.                                                                                           
                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                   Ο ΑΝ/ΤΗΣ  Δ/ΝΤΗΣ              
                                                                                                                                ΤΥΔΕ    

                                                                                                                 Γ. ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ        
                                                                                                              ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ  Τ.Ε         
                                                                                                                      ΜΕ  ΒΑΘΜΟ  Α’


	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: Δήμος Ελευσίνας, 26/07/2022
Α. Π.: 12698
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2022-07-26T10:17:18+0300
	GEORGIOS BISMPIROULAS




