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Λάρισα, 08 Ιουνίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2018

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για την εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας
επί της Π.Ε.Ο. Βόλου - Λάρισας, πλησίον του Ανατολικού Α/Κ Λάρισας (Αγιάς),
χ/θ 352+918».

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 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/00/12/24/4044 από 05-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου
Υποδοµών & Μεταφορών/∆ιεύθυνση ∆17.
γ.- Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΜSA_ΥΡ_ 4083 από 01-06-2018 έγγραφο της
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
δ.- Το υπ’ αριθ. Α.Π. 2646 από 08/06/2018 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας
ε.- Την υπ’ αριθ. 5438/18/1147632 από 07-06-2018 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. 5463/18/1142626 από 07-06-2018 αναφορά του Τµήµατος Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόµων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας, µε την οποία συνηγορεί στην εκτέλεση των
αιτούµενων εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων.
και
Αποβλέποντες στην οµαλή εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης στηθαίων ασφάλειας
επί της Π.Ε.Ο. Βόλου - Λάρισας, στο ύψος του Α/Κ Ανατολικού Λάρισας (Αγιάς), χ/θ
352+918 του ΠΑΘΕ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
- Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, µε ολικό αποκλεισµό του
τµήµατος της Π.Ε.Ο. Βόλου - Λάρισας ανατολικά του Α/Κ Αγιάς και συγκεκριµένα από
τη διασταύρωση Πλατυκάµπου (διασταύρωση της Π.Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας µε την
Επαρχιακή Οδό Νίκαιας –Συκουρίου) έως και τη διασταύρωση Χάλκης, µε εκτροπή της
κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων και για χρονικό διάστηµα από Τετάρτη 13 Ιουνίου
2018 έως και την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και κατά τις ώρες 07:00΄έως 20:00΄ ή
µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.
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Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται σύµφωνα µε
κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον
ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
2. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης
των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύµφωνα µε τις τυχόν παρατηρήσεις της
Π.Ε. Λάρισας, το Σχέδιο Κυκλοφοριακής ∆ιαχείρισης, 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 στην περιοχή των εκτελούµενων έργων. Επιπλέον θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων.
3. Το Τµήµα Τροχαίας Λάρισας και τo Τµήµα Τροχαίας Αυτ/µων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας
παρακαλούνται για λήψη επιβαλλοµένων µέτρων αρµοδιότητάς τους.
4. Στο Αστυνοµικό Τµήµα Κιλελέρ, κοινοποιείται η παρούσα για την ενηµέρωσή του.
5. 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. ΓΕ.Π.Α.∆. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2. Α.Τ. Κιλελέρ
3. Τ.Τ. Αυτ/µων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας
4. Τ.Τ. Λάρισας
Σε δύο (2) αντίτυπα, για την επίδοση του
ενός (1) στον ενδιαφερόµενο.
5. ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – LARISSANET - ΚΟΣΜΟΣ»
6. Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών/∆ιεύθυνση ∆17
(fax: 2106927640)
7. Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών/Ε.Υ.∆.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.
Τµήµα Κατασκευής Έργων Λάρισας (fax: 2410239996)
8. Περιφέρεια Θεσσαλίας/ ∆/νση Τεχνικών Έργων.
(fax: 2410506176)
9. «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» (fax: 2410741087)
10. ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
11. ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΗΣ R/T 42
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