ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 63R
07/02/2017 – 09/02/2017
ΦΥΛΑΞΗ
Υπεύθυνος: Νότιος Τομέας
-

Μεταφορά πλαστικών στηθαίων στα σημεία φύλαξης (θα τοποθετηθούν
προσωρινά εκτός οδοστρώματος).
Πλαστικά στηθαία σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος μετά τον κλάδο εξόδου
του Α/Κ Βελεστίνου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη
Πλαστικά στηθαία σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος μετά τον κλάδο εξόδου
του Α/Κ Βελεστίνου στην κατεύθυνση προς Αθήνα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, η είσοδος στο αποκλεισμένο τμήμα
θα επιτρέπεται μόνο στα οχήματα που κατευθύνονται στις συγκεκριμένες εργασίες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ


Υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης (ΕΛΑΣ, ΠΥ, ΕΚΑΒ)
Υπεύθυνος: Τμήμα Οδικής Λειτουργίας
Δεν είναι δυνατή η διέλευση των Υπηρεσιών Εκτάκτου Ανάγκης (ΕΛΑΣ, ΠΥ,
ΕΚΑΒ) από το αποκλεισμένο τμήμα.



Υπεργολάβοι Περισυλλογής Οχημάτων
Υπεύθυνος: Τμήμα Οδικής Λειτουργίας
-

Οι περιοχές ευθύνης παραμένουν ως έχουν.

-

Δεν είναι δυνατή η διέλευση των
Οχημάτων από το αποκλεισμένο τμήμα.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ


Εξυπηρέτηση Πελατών
Υπεύθυνος: Τμήμα Διοδίων
 Κανονική λειτουργία



Σταθμοί Διοδίων
07/02/2017 07:00 – 09/02/2017 19:00 (ή έως το πέρας των εργασιών)
Υπεύθυνος: Τμήμα Διοδίων - ΚΔΑ
 Στο ΣΔ Πελασγίας και στον ΠΣΔ Γλύφας στην κατεύθυνση προς
Θεσσαλονίκη οι εισπράκτορες θα ενημερώνουν τους χρήστες για τον
αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου στο συγκεκριμένο τμήμα, καθώς και για
την διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν.
 Ο ΣΔ Μοσχοχωρίου στην κατεύθυνση προς Αθήνα βρίσκεται σε
κατάσταση αναστολής είσπραξης λόγω του μπλόκου των αγροτών στον Α/Κ
Νίκαιας.



Ενέργειες Τμήματος Επικοινωνίας
-



Έκδοση Δελτίου Τύπου
Ανάρτηση ανακοινώσεων τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα, όσο και στην
επίσημη σελίδα της εταιρείας στο Facebook

AMSA Twitter
Υπεύθυνος: ΚΔΑ
Ανάρτηση ανακοινώσεων (tweets) κατά την έναρξη καθώς και μετά την λήξη του
αποκλεισμού.



Εταιρείες ΥΥΟ/ΜΕ
Υπεύθυνος: Τμήμα Οδικής Λειτουργίας
 Κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη
Ενημέρωση των εταιρειών μέσω του ενημερωτικού δελτίου διέλευσης για τον
αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου στο συγκεκριμένο τμήμα, καθώς και για
την διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν.
 Κατεύθυνση προς Αθήνα
Λόγω του μπλόκου των αγροτών στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας στην κατεύθυνση
προς Αθήνα, τα υπερμεγέθη οχήματα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου από
τον Α/Κ Αγιάς και εισέρχονται και πάλι στον αυτοκινητόδρομο από τον 2ο
κλάδο εισόδου του Α/Κ Βελεστίνου, αποφεύγοντας το συγκεκριμένο
αποκλεισμό στον Α/Κ Βελεστίνου.
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Ενημέρωση & Συντονισμός Τρίτων
Υπεύθυνος: Τμήμα Οδικής Λειτουργίας
-

Ενημέρωση Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Μαγνησίας
Ενημέρωση Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Λάρισας
Ενημέρωση Τροχαίας Βόλου
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΕΩΣ 06/02/2017 22:00
Υπεύθυνος: Νότιος Τομέας
-

Αυτοκινητόδρομος
- Αποκλεισμός ΑΛ και προετοιμασία σήμανσης εκτροπής πριν τον Α/Κ
Βελεστίνου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.
- Αποκλεισμός ΑΛ και προετοιμασία σήμανσης εκτροπής πριν τον Α/Κ
Βελεστίνου στην κατεύθυνση προς Αθήνα.
- Αφαίρεση στηθαίων και λοιπές αναγκαίες εργασίες στο τμήμα προς Βελεστίνο
του κλάδου εξόδου του Α/Κ Βελεστίνου στην κατεύθυνση προς Αθήνα για την
πραγματοποίηση της παράκαμψης.
- Μεταφορά πλαστικών στηθαίων στα σημεία των εκτροπών και στις δύο
κατευθύνσεις (τα στηθαία θα παραμείνουν εκτός οδοστρώματος).

-

Παράκαμψη:
- Έλεγχος/ εγκατάσταση σήμανσης εκτροπής (βέλη προς Θεσσαλονίκη και προς
Αθήνα)
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07/02/2017
06:30
Υπεύθυνος: ΚΔΑ
- Συνεννόηση με Εργοδηγό Νοτίου Τομέα και επικοινωνία με:
- Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Μαγνησίας
- Τροχαία Βόλου
για ενημέρωση σχετικά με την ώρα και τα σημεία συνάντησης για τον αποκλεισμό
του αυτοκινητόδρομου:
 ΤΤΑ Μαγνησίας: Α/Κ Βελεστίνου επί του αυτοκινητοδρόμου
και στις δύο κατευθύνσεις εντός των συναρμογών στην
αριστερή λωρίδα.
 Τροχαία Βόλου: Ισόπεδος κόμβος στο ύψος του στρατοπέδου
ΠΕΒ επί της ΠΕΟ Βόλου - Λάρισας στην κατεύθυνση προς τον
Α/Κ Βελεστίνου εντός της συναρμογής στη ζέβρα του κόμβου.
 ΤΤΑ Μαγνησίας: Α/Κ Βελεστίνου στο τέλος του τμήματος προς
Βελεστίνο του κλάδου εξόδου στην κατεύθυνση προς Αθήνα,
στη συμβολή του με την ΠΕΟ Λάρισας – Βόλου.

07:30
Υπεύθυνος: Νότιος Τομέας
-

Αποκάλυψη σήμανσης εκτροπής επί του αυτοκινητόδρομου και στις δύο
κατευθύνσεις.

-

Ενεργοποίηση του σεναρίου των MVMS: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΚ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΠΡΟΣ Θ» το οποίο θα προβάλλει τα εξής μηνύματα (εναλλαγή μεταξύ
ελληνικών και αγγλικών):
 MVMS_MIKROTHIVES_NB_294+500:

 MVMS_VELESTINO_NB_310+700:

-

Θέση σε λειτουργία της VMS (#1) (ΠΕΟ Λάρισας – Βόλου στην κατεύθυνση
από Α/Κ Βελεστίνου προς Βόλο, πριν τον ισόπεδο κόμβο στο ύψος του
στρατοπέδου ΠΕΒ) που θα προβάλει στο πάνω τμήμα την πινακίδα
αναγγελίας κινδύνου Κ-25 και το εξής μήνυμα (εναλλαγή μεταξύ ελληνικών
και αγγλικών) στο μεσαίο τμήμα:
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-

Υλοποίηση της πλήρους συναρμογής επί του αυτοκινητόδρομου στον Α/Κ
Βελεστίνου για την εκτροπή, παρουσία περιπολικού της Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων Μαγνησίας. Απαγόρευση κίνησης στην κατεύθυνση
προς Θεσσαλονίκη και εκτροπή όλων των οχημάτων.

-

Ενεργοποίηση του σεναρίου των MVMS: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΚ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΠΡΟΣ Α» το οποίο θα προβάλλει το εξής μήνυμα (εναλλαγή μεταξύ
ελληνικών και αγγλικών):
 MVMS_VELESTINO_SB_313+830:

-

Υλοποίηση της πλήρους συναρμογής επί του αυτοκινητόδρομου στον Α/Κ
Βελεστίνου για την εκτροπή, παρουσία περιπολικού της Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων Μαγνησίας. Απαγόρευση κίνησης στην κατεύθυνση
προς Αθήνα και εκτροπή όλων των οχημάτων.

-

Θέση σε λειτουργία των VMS (#4) και VMS (#2) (ΠΕΟ Βόλου – Λάρισας
στην κατεύθυνση από Βόλο προς Α/Κ Βελεστίνου) που θα προβάλουν στο
πάνω τμήμα την πινακίδα αναγγελίας κινδύνου Κ-25 και τα εξής μηνύματα
(εναλλαγή μεταξύ ελληνικών και αγγλικών) στο μεσαίο τμήμα αντίστοιχα:
VMS (#4):

-

VMS (#2):

1700m
Υλοποίηση του αποκλεισμού του 1ου κλάδου εισόδου (από Βόλο) του Α/Κ
Βελεστίνου στην κατεύθυνση προς Αθήνα και διαλογή από την Τροχαία
Βόλου στον ισόπεδο κόμβο στο ύψος του στρατοπέδου ΠΕΒ όλων των
οχημάτων που επιθυμούν να κάνουν είσοδο προς Αθήνα.

-

Τοποθέτηση των πλαστικών στηθαίων σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος
μετά τον κλάδο εξόδου του Α/Κ Βελεστίνου και στις δύο κατευθύνσεις.

-

Οι σημαιοφόροι στις θέσεις όπως φαίνονται στο σκαρίφημα, ενημερώνουν
τους χρήστες για την διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν προς
Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα.
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07:35
Ενημερώσεις για υλοποίηση εκτροπής αυτοκινητόδρομου
Υπεύθυνος: ΚΔΑ
-

Ενημέρωση:
o Σταθμός Διοδίων Πελασγίας
o Πλευρικός Σταθμός Διοδίων Γλύφας
o Εξυπηρέτηση Πελατών

- Ενημέρωση των:
o ΕΚΑΒ Βόλου
o ΠΥ Βόλου

AMSA Twitter
Υπεύθυνος: ΚΔΑ
Θα αναρτηθεί το ακόλουθο tweet:

Αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου λόγω εργασιών στον Α/Κ Βελεστίνου και στις
δύο κατευθύνσεις έως τις 9/2/17 Info: www.aegeanmotorway.gr
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09/02/2017 - 14:00
Ενημέρωση ΚΔΑ για Ώρα Άρσης Εκτροπών (ΩΑΕ)
Υπεύθυνος: Νότιος Τομέας

ΩΑΕ
Θα γίνουν οι παρακάτω ενέργειες με την εξής σειρά:
1) Έλεγχος αποκλεισμένου τμήματος για την απόδοσή του στην
κυκλοφορία
Υπεύθυνος: Υπεύθυνος Εργασιών & Εργοδηγός Νοτίου Τομέα
Έλεγχος αποκλεισμένου τμήματος για την απόδοσή του στην κυκλοφορία από
τον Υπεύθυνο Εργασιών και τον Εργοδηγό και ενημέρωση του ΚΔΑ για άρση
εκτροπής της κυκλοφορίας.
2) Άρση Εκτροπών με εντολή & παρουσία Τροχαίας
Υπεύθυνος: Νότιος Τομέας
- Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
Άρση εκτροπών & άνοιγμα κλάδου εισόδου
3) Ενημερώσεις για άρση εκτροπών
Υπεύθυνος: ΚΔΑ
- Ενημέρωση:
o Σταθμός Διοδίων Πελασγίας
o Πλευρικός Σταθμός Διοδίων Γλύφας
o Εξυπηρέτηση Πελατών
4) AMSA Twitter
Υπεύθυνος: ΚΔΑ
Θα αναρτηθεί το ακόλουθο tweet:

Άρση αποκλεισμού του αυτοκινητοδρόμου λόγω εργασιών στον Α/Κ Βελεστίνου.
5) Άρση Συναρμογών & Σήμανσης
Υπεύθυνος: Νότιος Τομέας
-

Αυτοκινητόδρομος
- Κάλυψη/ απομάκρυνση σήμανσης εκτροπών
- Απομάκρυνση αποκλεισμών ΑΛ

-

Παράκαμψη:
- Απομάκρυνση σήμανσης εκτροπής (βέλη προς Θεσσαλονίκη & Αθήνα) επί της
παράκαμψης.
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