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Λάρισα, 10 Μαρτίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2018

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό της Άνω Διάβασης
του Α/Κ Συκουρiου, στo πλαίσιo εκτέλεσης εργασιών για την επισκευή αρμών
διαστολής της γέφυρας του κόμβου (126R)».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
1. 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. πρωτ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/2276 από 09-03-2018 έγγραφο του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών/Διεύθυνση ΛΣΕΠ.
γ.- Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΜSA_YP3931 από 02-02-2018 έγγραφο της
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
δ.- Την υπ’ αριθ. 5446/18/500024 από 10-03-2018 σύμφωνη πρόταση-αναφορά του
Αστυνομικού Τμήματος Κιλελέρ, με την οποία συνηγορεί στην εκτέλεση των
αιτούμενων εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων.
ε.- Την υπ’ αριθ. 5438/18/500447 από 10-03-2018 σύμφωνη πρόταση-αναφορά του
Τμήματος Τροχαίας
Λάρισας, με την οποία συνηγορεί στην εκτέλεση των
αιτούμενων εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων.
στ.- Την υπ’ αριθ. 5463/18/498508 από 10-03-2018 αναφορά του Τ.Τ.
Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας, με την οποία συνηγορεί στην εκτέλεση των
αιτούμενων εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων.
στ.-Την υπ’ αριθ. 5446/18/500226 από 10-03-2018 σύμφωνη πρόταση-αναφορά του
Αστυνομικού Τμήματος Τεμπων Λάρισας, με την οποία συνηγορεί στην εκτέλεση
των αιτούμενων εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων.
και
Αποβλέποντες στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών για την επισκευή αρμών διαστολής
της γέφυρας του κόμβου (126R), με ολικό αποκλεισμό της Άνω Διάβασης του Α/Κ
Συκουρiου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα (12-03-2018) και
ώρα 07:00΄ έως την Πέμπτη (15-03-2018) και ώρα 20:00΄ ή μέχρι την ολοκλήρωση
των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα
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υλοποιηθούν σε δύο (2) φάσεις και η έναρξη της Β' Φάσης θα εκκινεί αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της Α ' Φάσης, ως κατωτέρω:
Α' Φάση
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Α΄ Φάσης θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της
Άνω Διάβασης του ΑΙΚ Συκουρίου, στην κατεύθυνση από Συκούριο προς Λάρισα.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών:
-Τα οχήματα προερχόμενα από Νότο (κατεύθυνση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη) και
με προορισμό τη Λάρισα θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου από το Βόρειο Α/Κ
Λάρισας-Γυρτώνης (ΧΘ. 367+319) και όχι από τον Α/Κ Συκουρίου.
- Τα οχήματα προερχόμενα από το Συκούριο (Ανατολικά) και είτε έχουν προορισμό τη
Λάρισα είτε επιθυμούν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο στην κατεύθυνση προς
Αθήνα, θα καθοδηγούνται με κατάλληλη εργοταξιακή πληροφοριακή σήμανση, μέσω της
ανατολικής παράπλευρης οδού έως το Βόρειο Α/Κ Λάρισας- Γυρτώνης (Χ.Θ. 367+319)
μέσω του οποίου είτε θα κατευθύνονται προς Λάρισα, μέσω της ΠΕΟ Αθηνών Θεσσαλονίκης, είτε θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Αθήνα.
Β' Φάση
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Β΄ Φάσης θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της Άνω
Διάβασης του ΑΙΚ Συκουρίου, στην κατεύθυνση από Λάρισα προς Συκούριο.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών:
- Τα οχήματα προερχόμενα από Βορρά (κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα) και
με προορισμό το Συκούριο θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου από το Βόρειο ΑΙΚ
Λάρισας-Γυρτώνης (ΧΘ. 367+319) και όχι από τον ΑΙΚ Συκουρίου.
- Τα οχήματα προερχόμενα από τη Λάρισα (Δυτικά) που έχουν προορισμό Συκούριο, θα
καθοδηγούνται με κατάλληλη εργοταξιακή πληροφοριακή σήμανση, μέσω αρχικά της
δυτικής παράπλευρης οδού έως το Βόρειο ΑΙΚ Λάρισας - Γυρτώνης (Χ.Θ. 367+319) και
έπειτα μέσω της ανατολικής παράπλευρης οδού έως τον ΑΙΚ Συκουρίου και από εκεί
προς Συκούριο.
- Τα οχήματα προερχόμενα από τη Λάρισα (Δυτικά) που επιθυμούν να εισέλθουν στον
αυτοκινητόδρομο στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, θα καθοδηγούνται με κατάλληλη
εργοταξιακή πληροφοριακή σήμανση, μέσω της δυτικής παράπλευρης οδού έως το
Βόρειο ΑΙΚ Λάρισας- Γυρτώνης (ΧΘ. 367+319) μέσω του οποίου θα εισέρχονται στον
αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

2. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης
των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, 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
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εναλλακτικής διαδρομής. Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τον επαρκή
φωτισμό των εργοταξιακών χώρων κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και την
τοποθέτηση, επιπρόσθετα της σήμανσης με κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης
ικανότητας συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής μηχανικού
εξοπλισμού (οχημάτων, μηχανημάτων κλπ.) εντός της ζώνης εκτέλεσης εργασιών,
σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ. Περαιτέρω, οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες
με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπό της, εισπράκτορες διοδίων κλπ.) για την
ισχύ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
3. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων, κατ' εφαρμογή των προβλέψεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ και της ισχύουσας νομοθεσίας (ΦΕΚ 905/Β/20.5.2011).
4. Και στις δύο φάσεις, θα χρησιμοποιηθούν πλαστικά στηθαία τύπου N.J. σε όλο το
πλάτος των αποκλεισμένων τμημάτων και συγκεκριμένα στην αρχή του αποκλεισμένου
τμήματος και από τις δύο κατευθύνσεις. Εντός του αποκλεισμένου τμήματος θα υπάρχει
επίσης φύλακας με ασύρματο TETRA από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ καθ' όλο
το 24ωρο, ενώ στη διασταύρωση της Επαρχιακής Οδού Λάρισας - Ευαγγελισμού με την
παράπλευρη οδό του αυτοκινητόδρομου (Α ' Φάση: ανατολική, Β' Φάση: δυτική) θα
υπάρχει καθ' όλο το 24ωρο σημαιοφόρος ο οποίος θα ενημερώνει τους οδηγούς για την
πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Επίσης, θα υπάρχουν Πινακίδες Μεταβλητών
Μηνυμάτων (VMS) επί της Επαρχιακής Οδού Λάρισας - Ευαγγελισμού στην
κατεύθυνση που υλοποιείται ο αποκλεισμός, σε κάθε φάση, καθώς και επί του
αυτοκινητοδρόμου που θα ενημερώνουν για τον αποκλεισμό και για τις εναλλακτικές
διαδρομές.
5. Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, το Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας, το
Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών και το Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ παρακαλούνται για
λήψη επιβαλλομένων μέτρων αρμοδιότητάς τους.
6. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής
σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/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. ΓΕ.Π.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2. Τ.Τ. Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας
Σε δύο (2) αντίτυπα, για την επίδοση του ενός (1) στον
ενδιαφερόμενο
3. Τ.Τ. Λάρισας
4. Α.Τ. Τεμπών
5. Α.Τ. Κιλελέρ
6. κ. Διευθυντή Ημερησίας Εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
7. Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών ΓΔΣΥ/Λ.Σ.Ε.Π.
(fax: 2106927640)
8. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών/Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.
Τμήμα Κατασκευής Έργων Λάρισας (fax: 2410239996)
9. «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» (fax: 2410741087)
10. ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
11. ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΗΣ R/T 42

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Βασίλειος ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ
Ταξίαρχος
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