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Κατερίνη, 10 Απριλίου 2018

ΑΠΟΥΑΗ 13/2018

ΣΑΦ. 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.: 2501/10/13-α΄

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών για τον ολικό αποκλεισμό των κλάδων
εξόδου και εισόδου στον Α/Κ Πλαταμώνα (χ/θ 400+815) για την κατασκευή συμπληρωματικών
λωρίδων στον Πλευρικό ταθμό Διοδίων (ΠΔ) Πλαταμώνα.»
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΙΕΡΙΑ
Έχοντας υπόψη:
α.- Σις διατάξεις των άρθρων 9 & 52 του Ν.2696/1999 (ΥΕΚ 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.- Σο υπ’ αριθ. πρωτ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/2303 από 27-02-2018 έγγραφο του Τπουργείου Τποδομών
Μεταφορών & Δικτύων /Διεύθυνση ΛΕΠ.
γ.- Σο υπ’ αριθ. AMSA _18920 από 03-04-2018 έγγραφο της «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΤ».
δ.-. Σην υπ’ αριθ. 5014/18/458781 από 05-03-2018 αναφορά του Σ.Σ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας,
με την οποία συνηγορεί για την εκτέλεση των αιτούμενων εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οχημάτων,
και
Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών για τον ολικό αποκλεισμό των
κλάδων εξόδου και εισόδου στον Α/Κ Πλαταμώνα (χ/θ 400+815) για την κατασκευή συμπληρωματικών λωρίδων
στον Πλευρικό ταθμό Διοδίων (ΠΔ) Πλαταμώνα.
ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ
Εγκρίνουμε τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών για τον
ολικό αποκλεισμό των κλάδων εξόδου και εισόδου του Α/Κ Πλαταμώνα (χ/θ 400+815) για την
κατασκευή συμπληρωματικών λωρίδων στον Πλευρικό ταθμό Διοδίων (ΠΔ) Πλαταμώνα για το
χρονικό διάστημα από Δευτέρα (16-04-2018) και μέχρι Σετάρτη (25-04-2018), ως ακολούθως:

Α΄ ΥΑΗ:
·Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς τον αυτοκινητόδρομο του Α/Κ Πλαταμώνα στην κατεύθυνση προς
Αθήνα.
·Αποκλεισμός της Λωρίδας Εκτάκτου Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), των λωρίδων επιβράδυνσης και των κλάδων
εξόδων του αυτοκινητοδρόμου του Α/Κ Πλαταμώνα και από τις δύο κατευθύνσεις.
Η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται ως εξής:
 Σα οχήματα προερχόμενα από Πλαταμώνα – Ν. Πόρους που επιθυμούν να εισέλθουν στον
αυτοκινητόδρομο στην κατεύθυνση προς Αθήνα, θα καθοδηγούνται με κατάλληλη εργοταξιακή
πληροφοριακή σήμανση καθώς και με την υφιστάμενη σήμανση, μέσω της Π.Ε.Ο. Λεπτοκαρυάς –
Ευαγγελισμού έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης (χ/θ 391+108) μέσω του οποίου θα εισέρχονται στον
αυτοκινητόδρομο στην κατεύθυνση προς Αθήνα.
 Σα οχήματα προερχόμενα από Βορρά (κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα) και με
προορισμό τον Πλαταμώνα ή τους Ν. Πόρους, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ
Λεπτοκαρυάς (χ/θ 410+359) και όχι από τον Α/Κ Πλαταμώνα (χ/θ 400+815) και θα
καθοδηγούνται με κατάλληλη εργοταξιακή πληροφοριακή σήμανση καθώς και με την υφιστάμενη
σήμανση, μέσω της Π.Ε.Ο. Λεπτοκαρυάς – Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Πλαταμώνα.
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 Σα οχήματα προερχόμενα από Νότο (κατεύθυνση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη) και με
προορισμό τον Πλαταμώνα ή τους Ν. Πόρους, θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου από τον ΗΑ/Κ Ραψάνης (χ/θ 391+108) και όχι από τον Α/Κ Πλαταμώνα (χ/θ 400+815) και θα
καθοδηγούνται με κατάλληλη εργοταξιακή πληροφοριακή σήμανση καθώς και με την υφιστάμενη
σήμανση, μέσω της Π.Ε.Ο. Λεπτοκαρυάς – Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Πλαταμώνα.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της φάσης αυτής θα ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας και για
χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν
νωρίτερα.
Η «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε.» οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να
τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την πρότυπη
Σεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής και τα
εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας και υντήρησης, τα χέδια Δράσης, 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.» θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη
ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιηθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο
τρόπο από τα ΜΜΕ, το διαδίκτυο κ.α. καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις
επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς
διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
Σο Σμήμα Σροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας, κοινοποιείται η παρούσα για την
ενημέρωσή του και λοιπές ενέργειες του.
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) του υπευθύνου 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) του υπευθύνου 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 ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΚΟΤΚΟΤΕΛΑ Γεώργιος
Αστυνομικός Τποδιευθυντής

