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ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2017

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών
συντήρησης – αναβάθµισης των ηλεκτρονικών συστηµάτων των
σηράγγων Τ1 & Τ2, επί του Αυτοκινητοδρόµου Α.Θ.Ε., στο τµήµα από
Ευαγγελισµό µέχρι το νοτιότερο άκρο του Α/Κ Πλαταµώνα».

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α.- Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 52 του Ν. 4313/2014 (τ. Α΄ ΦΕΚ 261 /17-12-2014)
«Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ».
β.- Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/944 από 15-12-2017 έγγραφο του
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων/∆ιεύθυνση ΛΣΕΠ.
γ.- Το υπ’ αριθ. ΙΕ 52384 από 13-12-2017 έγγραφο της «PARSONS
INTERNATIONAL LIMITED».
δ-. Την υπ’ αριθ. 5463/17/2527022 από 18-12-2017 αναφορά του Τ.Τ.
Αυτοκινητοδρόµων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας, µε την οποία συνηγορεί για την
εκτέλεση των αιτούµενων εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων των οχηµάτων στα κατωτέρω σηµεία,
και
Αποβλέποντες στην οµαλή εκτέλεση - πρόοδο των εργασιών που απαιτούνται
για τη συντήρηση - αναβάθµιση των ηλεκτρονικών συστηµάτων των
σηράγγων Τ1, T2 επί του Αυτοκινητοδρόµου Α.Θ.Ε., στο τµήµα από
Ευαγγελισµό µέχρι το νοτιότερο άκρο του Α/Κ Πλαταµώνα, σε εκτέλεση του
ανωτέρω (β) σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών &
∆ικτύων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
- Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, από σήµερα
∆ευτέρα (18-12-2017) µέχρι την Τετάρτη (20-12-2017), καθηµερινά και
από ώρα 22:00΄ έως ώρα 06:00΄ της εποµένης, µε:
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(α). Ολικό αποκλεισµό της κυκλοφορίας των οχηµάτων επί του
Αυτοκινητοδρόµου Α.Θ.Ε. κατά µήκος των σηράγγων Τ1 & Τ2, στο τµήµα
από Ευαγγελισµό (νέα χ/θ 377+150) έως το νοτιότερο άκρο του Α/Κ
Πλαταµώνα (χ/θ 400,265) Α.Θ.Ε. και
(β). Αποκλεισµό του κλάδου εισόδου προς τον Αυτοκινητόδροµο στον
ηµικόµβο Ραψάνης µε κατεύθυνση προς Αθήνα.
-

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχηµάτων και για
τις δύο (2) κατευθύνσεις (Αθήνα - Θεσσαλονίκη), θα πραγµατοποιείται
από την Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης (υφιστάµενη εθνική οδός
Ευαγγελισµού–Λεπτοκαρυάς, µέσω Κοιλάδας Τεµπών) και συγκεκριµένα
από τον Α/Κ Ευαγγελισµού (νέα Χ/Θ 377+150) έως τα διοικητικά όρια
των Π.Ε. Λάρισας-Πιερίας.

-

Η Κ/Ξ Μαλιακός-Κλειδί, υπό την επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού και
την εποπτεία της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και της ΕΥ∆Ε
Κατασκευής
Συγκοινωνιακών
Έργων
µε
Σύµβαση
Παραχώρησης
(τ.ΕΥ∆Ε/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ), υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των
εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήµανση, σύµφωνα µε την
ισχύουσα Νοµοθεσία, την πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήµανσης
εκτελούµενων έργων εντός και εκτός κατοικηµένης περιοχής και τα
Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούµενες πινακίδες σήµανσης, φανούς,
αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά
να λαµβάνει κάθε απαιτούµενο µέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται µε
αποκλειστική µέριµνα και ευθύνη της η οµαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχηµάτων τόσο στην περιοχή αποκλεισµού της
κυκλοφορίας, όσο και κατά µήκος της εναλλακτικής διαδροµής.

-

Επιπλέον, µε µέριµνα της «Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Α.Ε.» και της Κ/Ξ
«Μαλιακός-Κλειδί», θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενηµέρωση των
χρηστών για τις πραγµατοποιηθείσες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µε το
προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο καθώς και να παρέχεται
συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να
εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις οµαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της
κυκλοφορίας.

-

Περαιτέρω επισηµαίνεται ότι, η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» θα
πρέπει να µεριµνήσει για τη κατάλληλη προσαρµογή των χρεώσεων των
διοδίων, λόγω ολικού αποκλεισµού της κυκλοφορίας, στους Μετωπικούς
Σταθµούς ∆ιοδίων Μακρυχωρίου και Λεπτοκαρυάς και στους Πλευρικούς
Σταθµούς ∆ιοδίων Ευαγγελισµού και Λεπτοκαρυάς.

-

Το Τµήµα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόµων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας, παρακαλείται
για την ενηµέρωσή του και τη λήψη των επιβαλλοµένων µέτρων αρµοδιότητάς
του.
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-

∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας Πιερίας & Μαγνησίας κοινοποιείται η παρούσα για την
ενηµέρωσή τους.

-

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων
οδικής σήµανσης (∆ΙΠΑ∆/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση
[Β/946/2003], 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 το Ν. 4313/2014 (Α-261).ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1. κ. ∆ιευθυντή Ηµερησίας Εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
2. Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ Π.Α.Θ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
Σε δύο [2] αντίτυπα, για την επίδοση του
ενός [1] στον ενδιαφερόµενο
3. Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών Γ.∆.Σ.Υ / Λ.Σ.Ε.Π.
(fax: 2106927640)
4. ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.¨ (fax: 2410741087)
5. PARSONS INTERNATIONAL LTD[24950-93228]
6. A.E.A./∆ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
7. ΓΕ.Π.Α.∆. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
8. ∆.Α. ΠΙΕΡΙΑΣ-ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
9. ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
10. ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΗΣ R/T ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΑΘ. ΑΓΑΚΟΣ
Ταξίαρχος
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ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ
Κατερίνη, 18 Δεκεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ
Γ.Π.Α.Δ. ΚΕΝΣΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Δ/ΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΙΕΡΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ 55η-Α΄/2017

ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ
ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΕΤΗ
ΣΑΧ. Δ/ΝΗ : 1ο χλμ Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Θεσ/νίκης
Σ.Κ. : 601 00 ΚΑΣΕΡΙΝΗ
ΣΗΛ. 23510-46604, FAX: 23510-28888
ΑΡΜΟΔΙΟ: Αρχ/κας ΜΑΡΝΟΤ Κ..

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.: 2501/10/55-δ΄

ΘΕΜΑ : « Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ολιγόωρη διακοπή της κυκλοφορίας,
λόγω εργασιών συντήρησης/αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων της
σήραγγας Σ3 (σήραγγα Πλαταμώνα), επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.».
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΙΕΡΙΑ
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Έχοντας υπόψη :
Σις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 ( ΥΕΚ-Α-57) «Περί κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50).
Σις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση ύσταση, Οργάνωση και
Λειτουργία υπηρεσιών Σροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
Σην υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/944 από 15-12-2017 έγγραφο της Τπουργείου
Τποδομών Μεταφορών Δικτύων/ Γεν. Δ-νσης υγκ/κων Τποδομών/ΔΙΕΤΘΤΝΗ Λ..Ε.Π..
Σο υπ’ αριθ. ΙΕ 5238 από 13-12-2017 έγγραφο της PARSONS Int Ltd.
Σην υπ’ αριθ. 5014/17/2527303 από 18-12-2017 αναφορά του Σμήματος Σροχαίας
Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας, με την οποία συνηγορεί για την εκτέλεση των αιτούμενων
εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

και
Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών
συντήρησης/αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων της σήραγγας Σ3 (σήραγγα Πλαταμώνα)
του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε.
Α Π ΟΥ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1
Α. Σην απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. και στις
δύο κατευθύνσεις (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) κατά μήκος της σήραγγας Σ3 (σήραγγα
Πλαταμώνα) και συγκεκριμένα από Α/Κ Πλαταμώνα (Φ.Θ. 400,815) έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς (Φ/Θ
410+350), καθώς και τον αποκλεισμό της πρόσβασης στη χοάνη των διοδίων του Πλευρικού ταθμού
Διοδίων Πλαταμώνα προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από Δευτέρα (18-12-2017) έως και την
Σετάρτη (20-12-2017) και κατά τις ώρες 22.00 νυχτερινή έως 06.00 πρωινή της επόμενης
αντίστοιχα, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης/αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων της
σήραγγας Σ3 (σήραγγα Πλαταμώνα) του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε.
Β. Κατά τη διάρκεια του ολικού αποκλεισμού, η κυκλοφορία των οχημάτων και για τις δύο
κατευθύνσεις (προς Αθήνα και προς Θεσ/νίκη) θα διεξάγεται από την Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού Λεπτοκαρυάς και συγκεκριμένα από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (Φ/Θ 377+150) μέχρι τον Α/Κ
Λεπτοκαρυάς (Φ/Θ 410+350).

ΩΠΔΠ465ΧΘ7-Κ68
Γ. Σο Σ.Σ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας εξουσιοδοτείται γιαΑΔΑ:
τη λήψη
των επιβαλλόμενων
μέτρων αρμοδιότητας του, με προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή μεριμνήσει σε συνεργασία με τη
παραχωρησιούχο εταιρεία για την έγκαιρη τοποθέτηση της απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης
(πινακίδες κλπ) κατά μήκος του εναλλακτικού δρομολογίου, σημεία εκτροπών κλπ.
Δ. Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας των εργασιών, η σήμανση θα απομακρυνθεί και ο δρόμος θα
αποδοθεί στην κυκλοφορία σε όλο το εύρος του, χωρίς να απαιτείται καμία ειδική ρύθμιση ή
επισήμανση.
Ε. Η Κ/Ξ Μαλιακός –Κλειδί υπό την επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού και την εποπτεία της
«ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε» και της ΕΤΔΕ/ΚΕΠ/ΠΕ&ΒΕ οφείλει σε όλη τη διάρκεια της
εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τον
Ανεξάρτητο Μηχανικό χέδιο Κυκλοφοριακής Διαχείρισης, την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη
Σεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και
υντήρησης και τα χέδια Δράσης, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά,
προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες, επαρκή φωτισμό των περιοχών εκτροπής της
κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να
εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο στην περιοχή αποκλεισμού της κυκλοφορίας, όσο και κατά μήκος
της εναλλακτικής διαδρομής.
Σ. Επισημαίνεται ότι η «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε.» θα πρέπει να μεριμνήσει για την
κατάλληλη προσαρμογή των χρεώσεων των διοδίων, λόγω ολικού αποκλεισμού της κυκλοφορίας,
στον Μετωπικό ταθμό Διοδίων Λεπτοκαρυάς και στους Πλευρικούς ταθμούς Διοδίων Λεπτοκαρυάς.
Επίσης, οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες της με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπο
της, εισπράκτορες διοδίων κυρίως με πινακίδες – VMS, κλπ.) για την εκτέλεση των εργασιών και την
ύπαρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και
ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας επιπρόσθετα
Ζ. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε
σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται ότι
είναι σκόπιμη η συνεργασία
του Σ.Σ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας με την
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε. προκειμένου εκ των προτέρων να ληφθούν όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομαλή
διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η
παρεμπόδιση των χρηστών.
ΑΡΘΡΟ2
Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/1999 «Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ» , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 «Σροποποιήσεις
διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».
ΑΡΘΡΟ3
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τον Διοικητή του Σμήματος Σροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας,
β) τον υπεύθυνο για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης όπως αυτή
προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και
γ) τον υπεύθυνο της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και
2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο,
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης προαναφερόμενης
κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου απαιτείται.
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
Γεώργιος ΣΖΗΜΑ
Αστυν. Διευθυντής

