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ΘΔΜΑ: «Πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηo πιαίζηo εθηέιεζεο εξγαζηώλ γηα ηελ
επηζθεπή ησλ αξκώλ δηαζηνιήο ησλ Γεθπξώλ 111R θαη 112R ησλ θιάδσλ εμόδνπ
θαη εηζόδνπ ζηελ θαηεύζπλζε πξνο Αζήλα, ηνπ Α/Κ Αλαηνιηθνύ Λάξηζαο (Αγηάο)».

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΛΑΡΗΑ
1. Έσονηαρ ςπότη:
α.- Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9 & 52 ηνπ Ν.2696/1999 (ΦΔΚ Α-57) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ην άξζξν 52 ηνπ Ν. 4313/2014 (η. Α΄ ΦΔΚ 261 /17-12-2014) «Πεξί θπξώζεσο ηνπ Κώδηθα
Οδηθήο Κπθινθνξίαο ».
β.- Σν ππ’ αξηζ. πξση. ΛΔ/ΜΚ/00/12/24/2156 από 20-02-2018 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ /Γηεύζπλζε ΛΔΠ.
γ.- Σν ππ’ αξηζ. πξση. ΑΜSA 3949 από 15-02-2018 έγγξαθν ηεο
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Δ.
δ.- Σελ ππ’ αξηζ. 5446/18/361165 από 20-02-2018 ζύκθσλε πξόηαζε-αλαθνξά ηνπ
Αζηςνομικού Σμήμαηορ Κιλελέπ Λάπιζαρ, κε ηελ νπνία ζπλεγνξεί ζηελ εθηέιεζε
ησλ αηηνύκελσλ εξγαζηώλ θαη ηελ έθδνζε Απόθαζεο πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ
ξπζκίζεσλ.
ε. - Σελ ππ’ αξηζ. 5438/18/361063 από 20-02-2018 ζύκθσλε πξόηαζε-αλαθνξά ηνπ
Σμήμαηορ Σποσαίαρ
Λάπιζαρ, κε ηελ νπνία ζπλεγνξεί ζηελ εθηέιεζε ησλ
αηηνύκελσλ εξγαζηώλ θαη ηελ έθδνζε Απόθαζεο πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ
ξπζκίζεσλ.
ζη.-Σελ
ππ’αξηζ.
5463/18/360986
από
20-02-2018
αλαθνξά
ηνπ
Σ.Σ.
Αςηοκινηηοδπόμυν Π.Α.Θ.Δ. Λάπιζαρ, κε ηελ νπνία ζπλεγνξεί ζηελ εθηέιεζε ησλ
αηηνύκελσλ εξγαζηώλ θαη ηελ έθδνζε Απόθαζεο πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ
ξπζκίζεσλ.
και
Απνβιέπνληεο ζηελ νκαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, γηα ηελ επηζθεπή ησλ αξκώλ
δηαζηνιήο ησλ Γεθπξώλ 111R θαη 112R ησλ θιάδσλ εμόδνπ θαη εηζόδνπ ζηελ
θαηεύζπλζε πξνο Αζήλα ηνπ Α/Κ Αλαηνιηθνύ Λάξηζαο (Αγηάο),
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Σηο θαησηέξσ πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο ζα πινπνηεζνύλ ζε ηξεηο
(3) θάζεηο, σο θαησηέξσ αλαθέξνληαη:
Α' Φάζη: από ηην Σεηάπηη 21/02/2018 και ώπα 07:00 έυρ και ηην Παπαζκεςή
23/02/2018 και ώπα 19:00 ή μέσπι ηην ολοκλήπυζη ηυν επγαζιών αν αςηέρ
ολοκληπυθούν νυπίηεπα.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζκόο ηνπ θιάδνπ εηζόδνπ
ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν, ζηνλ Α/Κ Αλαηνιηθό Λάξηζαο (Αγηάο), ζηελ θαηεύζπλζε πξνο
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Αζήλα θαη κεξηθόο απνθιεηζκόο αξηζηεξήο εκηδηαηνκήο ηνπ νδνζηξώκαηνο (ειεύζεξν
πιάηνο 4,0 κέηξα) θαη ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
Σα νρήκαηα πξνεξρόκελα από Λάξηζα ή Αγηά πνπ επηζπκνύλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ
απηνθηλεηόδξνκν ζηελ θαηεύζπλζε πξνο Αζήλα, ζα θηλνύληαη κέζσ ηεο ΠΔΟ Βόινπ
– Λάξηζαο, ηεο νδνύ Βόινπ θαη ηεο ΠΔΟ Αζελώλ - Θεζζαινλίθεο έσο ην Νόηην Α/Κ
Λάξηζαο - Νίθαηαο (Υ.Θ. 348+106) κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα εηζέξρνληαη ζηνλ
απηνθηλεηόδξνκν κε θαηεύζπλζε πξνο Αζήλα.
Καηά ηηο ελ ιόγσ εξγαζίεο, ζύκθσλα κε ην γ΄ ζρεηηθό, ζα εθαξκνζηεί ην ηππηθό
ζρέδην 5-6β (Δηδηθή Πεξίπησζε Πξνζσξηλήο ήκαλζεο - Απνθιεηζκόο θιάδνπ
εηζόδνπ & αξηζηεξήο ισξίδαο κε εκηδηαηνκή), πξνζαξκνζκέλν εμαηηίαο ησλ καθξάο
δηάξθεηαο θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ, ζύκθσλα κε ην ηππηθό ζρέδην 3-ΑΛεκ
(ήκαλζε Έξγσλ Μαθξάο Γηάξθεηαο - Απνθιεηζκόο αξηζηεξήο Λσξίδαο κε
εκηδηαηνκή), θαζώο θαη ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ.
Β' Φάζη: από ηην Σεηάπηη 28/02/2018 και ώπα 07:00 έυρ και ηην Παπαζκεςή
02/03/2018 και ώπα 19:00 ή μέσπι ηην ολοκλήπυζη ηυν επγαζιών αν αςηέρ
ολοκληπυθούν νυπίηεπα.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζκόο ηνπ θιάδνπ εμόδνπ
από ηνλ απηνθηλεηόδξνκν, ζηνλ Α/Κ Αλαηνιηθό Λάξηζαο (Αγηάο), ζηελ θαηεύζπλζε
πξνο Αζήλα θαη απνθιεηζκόο ηεο δεμηάο ισξίδαο θπθινθνξίαο θαη ε θπθινθνξία ησλ
νρεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
Σα νρήκαηα πξνεξρόκελα από Βνξξά (θαηεύζπλζε από Θεζζαινλίθε πξνο Αζήλα)
θαη κε πξννξηζκό ηελ Αγηά ή ηε Λάξηζα ζα εμέξρνληαη ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ από ηνλ
Α/Κ πθνπξίνπ (Υ.Θ. 362+061) θαη όρη από ηνλ Αλαηνιηθό Α/Κ Λάξηζαο – Αγηάο
(Υ.Θ.352+918). Δλ ζπλερεία ηα νρήκαηα κε πξννξηζκό ηελ Αγηά ζα θηλνύληαη κέζσ
ηεο Δπαξρηαθήο Οδνύ Λάξηζαο –Δπαγγειηζκνύ, ηεο Δπαξρηαθήο Οδνύ Λάξηζαο Αγηνθάκπνπ θαη ηεο Δπαξρηαθήο Οδνύ πθνπξίνπ – Νίθαηαο έσο ηνλ Αλαηνιηθό Α/Κ
Λάξηζαο (Αγηάο), ελώ ηα νρήκαηα κε πξννξηζκό ηε Λάξηζα ζα θηλνύληαη, κέζσ ηεο
Δπαξρηαθήο Οδνύ Λάξηζαο - Δπαγγειηζκνύ θαη ηεο ΠΔΟ Αζελώλ - Θεζζαινλίθεο
πξνο Λάξηζα.
Σα νρήκαηα πξνεξρόκελα από Βνξξά (θαηεύζπλζε από Θεζζαινλίθε πξνο Αζήλα)
θαη κε πξννξηζκό ηελ Αγηά ή ηε Λάξηζα ηα νπνία δελ ζα εμέξρνληαη από ηνλ
απηνθηλεηόδξνκν ζηνλ Α/Κ πθνπξίνπ (Υ.Θ. 362+061), ζα εμέξρνληαη από ηνλ Νόηην
Α/Κ Λάξηζαο - Νίθαηαο (Υ.Θ. 348+106) θαη είηε ζα θαηεπζύλνληαη πξνο Λάξηζα, είηε ζα
αλαζηξέθνπλ ζηελ θαηεύζπλζε πξνο Θεζζαινλίθε έσο ηνλ Αλαηνιηθό Α/Κ Λάξηζαο
(Αγηάο) όπνπ ζα εμέξρνληαη ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ κε θαηεύζπλζε πξνο Αγηά.
Καηά ηηο ελ ιόγσ εξγαζίεο, ζύκθσλα κε ην γ΄ ζρεηηθό, ζα εθαξκνζηεί ην ηππηθό
ζρέδην 5-4β (Δηδηθή Πεξίπησζε Πξνζσξηλήο ήκαλζεο - Απνθιεηζκόο θιάδνπ εμόδνπ
& δεμηάο ισξίδαο), πξνζαξκνζκέλν εμαηηίαο ησλ καθξάο δηάξθεηαο θπθινθνξηαθώλ
ξπζκίζεσλ, ζύκθσλα κε ην ηππηθό ζρέδην 3-ΓΛ (ήκαλζε Έξγσλ Μαθξάο Γηάξθεηαο Απνθιεηζκόο δεμηάο ισξίδαο ζε δηαηνκή 2 ισξίδσλ), θαζώο θαη ησλ ηνπηθώλ
ζπλζεθώλ.
Γ' Φάζη: από ηη Γεςηέπα 05/03/2018 και ώπα 07:00 έυρ και ηην Παπαζκεςή
09/03/2018 και ώπα 19:00 ή μέσπι ηην ολοκλήπυζη ηυν επγαζιών αν αςηέρ
ολοκληπυθούν νυπίηεπα.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζκόο ηνπ θιάδνπ εηζόδνπ
πξνο ηνλ απηνθηλεηόδξνκν, ζηνλ Α/Κ Αλαηνιηθνύ Λάξηζαο (Αγηάο), ζηελ θαηεύζπλζε
πξνο Αζήλα θαη απνθιεηζκόο ηεο δεμηάο ισξίδαο θπθινθνξίαο θαη ε θπθινθνξία ησλ
νρεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
Σα νρήκαηα πξνεξρόκελα από Λάξηζα ή Αγηά πνπ επηζπκνύλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ
απηνθηλεηόδξνκν ζηελ θαηεύζπλζε πξνο Αζήλα, ζα θηλνύληαη κέζσ ηεο ΠΔΟ Βόινπ
– Λάξηζαο, ηεο νδνύ Βόινπ θαη ηεο ΠΔΟ Αζελώλ - Θεζζαινλίθεο έσο ην Νόηην Α/Κ
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Λάξηζαο - Νίθαηαο (Υ.Θ. 348+106) κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα εηζέξρνληαη ζηνλ
απηνθηλεηόδξνκν κε θαηεύζπλζε πξνο Αζήλα.
Καηά ηηο ελ ιόγσ εξγαζίεο, ζύκθσλα κε ην γ΄ ζρεηηθό, ζα εθαξκνζηνύλ ηα ηππηθά
ζρέδηα 5-6α (Δηδηθή Πεξίπησζε Πξνζσξηλήο ήκαλζεο - Απνθιεηζκόο θιάδνπ
εηζόδνπ) θαη 3-ΓΛ (ήκαλζε Έξγσλ Μαθξάο Γηάξθεηαο - Απνθιεηζκόο δεμηάο ισξίδαο
ζε δηαηνκή 2 ισξίδσλ), πξνζαξκνζκέλν εμαηηίαο ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ.
2. Καηά ηηο εξγαζίεο, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πιαζηηθά ζηεζαία ηύπνπ N.J. ζε όιν ην πιάηνο
ησλ απνθιεηζκέλσλ ηκεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αξρή ηνπ απνθιεηζκέλνπ θιάδνπ.
3. ην ζεκείν ηνπ απνθιεηζκνύ ζα ππάξρεη θύιαθαο κε αζύξκαην TETRA από ηελ
Απηνθηλεηόδξνκνο Αηγαίνπ ΑΔ θαζ' όιν ην 24σξν, ελώ θαηά ηνλ απνθιεηζκό ηνπ
θιάδνπ εηζόδνπ (Α' & Γ' Φάζεηο) ζα ππάξρεη θαζ' όιν ην 24σξν ζεκαηνθόξνο επί ηεο
ΠΔΟ Βόινπ - Λάξηζαο ζηελ θαηεύζπλζε από Βόιν πξνο Λάξηζα πξηλ ηνλ θιάδν
εηζόδνπ, ν νπνίνο ζα ελεκεξώλεη ηνπο νδεγνύο γηα ηελ πνξεία πνπ ζα πξέπεη λα
αθνινπζήζνπλ γηα λα θάλνπλ είζνδν ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν πξνο Αζήλα.
4. Δπίζεο, ζα ππάξρνπλ Πηλαθίδεο Μεηαβιεηώλ Μελπκάησλ (VMS) επί ηεο ΠΔΟ Βόινπ Λάξηζαο (Α ' & Γ' Φάζεηο) θαζώο θαη επί ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ (Β' Φάζε) πνπ ζα
ελεκεξώλνπλ γηα ηνλ απνθιεηζκό θαζώο θαη γηα ηηο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο.
5. Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζα εθαξκνζηνύλ ζύκθσλα κε ηε δ΄ ζρεηηθή κειέηε
θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ θαη εηδηθόηεξα ζύκθσλα κε ηα πεξηγξαθόκελα ζηε
Γηαδηθαζία AMSA-OM-OPR-OP-002 (ήκαλζε Έξγσλ) ηνπ Δγρεηξηδίνπ Λεηηνπξγίαο ηεο
Απηνθηλεηόδξνκνο Αηγαίνπ ΑΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Οδεγίαο
Δξγαζίαο AMSA- OM-OPR-WI-002-5: Πξόηππα ρέδηα & Οδεγίεο - Δηδηθέο
Πεξηπηώζεηο (ζπλεκκέλα ζρέδηα ηνπ Πξνζαξηήκαηνο) θαη AMSA-OM-OPR-WI-002-3:
Πξόηππα ρέδηα & Οδεγίεο - ήκαλζε Έξγσλ Μαθξάο Γηάξθεηαο (ζπλεκκέλα ζρέδηα
ηνπ Παξαξηήκαηνο).
6. Η «ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.» νθείιεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηώλ λα ηνπνζεηεί θαη λα ζπληεξεί, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία, ηελ
Πξόηππε Σερληθή Πξνδηαγξαθή ζήκαλζεο εθηεινύκελσλ έξγσλ εληόο θαη εθηόο
θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο θαη ηα Δγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, ηηο απαηηνύκελεο πηλαθίδεο
ζήκαλζεο, θαλνύο, αληαλαθιαζηηθά, πξνεηδνπνηεηηθέο θαη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο θαη
γεληθά λα ιακβάλεη θάζε απαηηνύκελν κέηξν, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη κε απνθιεηζηηθή
κέξηκλα θαη επζύλε ηεο ε νκαιή θαη αζθαιήο δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο ησλ
νρεκάησλ ηόζν ζηελ πεξηνρή απνθιεηζκνύ ηεο θπθινθνξίαο, όζν θαη θαηά κήθνο ηεο
ελαιιαθηηθήο δηαδξνκήο.
7. Πεξαηηέξσ, ζηελ «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Δ.» επηζεκαίλεηαη όηη νθείιεη λα
ελεκεξώλεη έγθαηξα ηνπο ρξήζηεο κε θάζε πξόζθνξν κέζν (Μ.Μ.Δ, ηζηόηνπό ηεο,
εηζπξάθηνξεο δηνδίσλ θιπ.) γηα ηελ ηζρύ ησλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ.
8. Σν Σμήμα Σποσαίαρ Αςη/μυν Π.Α.Θ.Δ. Λάπιζαρ, ηο Σμήμα Σποσαίαρ Λάπιζαρ και ηο
Αζηςνομικό Σμήμα Κιλελέπ παξαθαινύληαη γηα ιήςε
επηβαιινκέλσλ κέηξσλ
αξκνδηόηεηάο ηνπο.
9. Η ηζρύο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο αξρίδεη από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ νδηθήο
ζήκαλζεο (ΓΙΠΑΓ/νηθ. 502/9-7-2003 Τπνπξγηθή Απόθαζε [Β/946/2003], νη δε
παξαβάηεο απηήο δηώθνληαη θαη ηηκσξνύληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
2696/1999 (Α-57) «Πεξί θπξώζεσο ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4313/2014 (Α-261).
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ΚΟΗΝΟΠΟΗΔΗΣΑΗ:
1. ΓΔ.Π.Α.Γ. ΘΔΑΛΙΑ
2. θ. Γηεπζπληή Ηκεξεζίαο Δθεκεξίδαο «ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ»
3. Σ.Σ. Απη/κσλ Π.Α.Θ.Δ. Λάξηζαο
ε δύν [2] αληίηππα, γηα ηελ επίδνζε ηνπ
ελόο [1] ζηνλ ελδηαθεξόκελν
4. Σ.Σ. Λάξηζαο
5. Α.Σ. Κηιειέξ
6. Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ Γ.Γ..Τ / Λ..Δ.Π.
(fax: 2106927640)
7. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ & Μεηαθνξώλ/Δ.Τ.Γ.Δ. Κ...Τ.
Σκήκα Καηαζθεπήο Έξγσλ Λάξηζαο (2410-239996)
8. Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο/ Γ.λζε Σερληθώλ Έξγσλ
(ΦΑΥ: 2410-506176)
9. ¨ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Δ.¨ (fax: 2410741087)
10. ΚΣΔΛ ΤΠΔΡΑΣΙΚΩΝ ΛΑΡΙΑ
11. ΚΔΝΣΡΟ ΒΑΗ R/T 42
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