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ΑΠΟΥΑΗ 58/2017

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την εγκατάσταση γέφυρας
δυναμικής σήμανσης, επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος
του Α/Κ Γυρτώνης (Φ/Θ 366+000).

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΛΑΡΙΑ
1. 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/00/12/24/9922 από 16-01-2017 έγγραφο
του Τπουργείου Τποδομών Μεταφορών & Δικτύων /Διεύθυνση ΛΕΠ.
γ.-Σο υπ’ αριθ. πρωτ. ΙΕ 4252 από 29-11-2016 έγγραφο τη PARSONS
INTERNATIONAL L.T.D.
δ.- Σο υπ’ αριθ. Α.Π. 134 από 02-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας
Θεσσαλίας/ Διεύθυνση Σεχνικών έργων.
ε. Σο υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΜSA 16299 από 03-03-2017 έγγραφο της
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε.
στ.- Σην υπ’ αριθ. 50076/17/453209 από 04/03/2017 αναφορά του Σ.Σ.
Αυτοκινητοδρόμων Λάρισας.
ζ.-Σην υπ’ αριθ. 4975Α/17/465450 από 04-03-2017 σύμφωνη πρότασηαναφορά του Σ.Σ. Λάρισας.
η-. Σην υπ’ αριθ. 50076/17/449470 από 03-03-2017 αναφορά του Σ.Σ.
Αυτοκινητοδρόμων Λάρισας, με την οποία συνηγορεί για την εκτέλεση
των αιτούμενων εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οχημάτων στα κατωτέρω σημεία,
και
Αποβλέποντες στην ομαλή εκτέλεση-πρόοδο των εργασιών, που απαιτούνται
για την εγκατάσταση γέφυρας δυναμικής σήμανσης, επί της Π.Ε.Ο. ΑθηνώνΘεσσαλονίκης, στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης (Φ/Θ 366+000)
ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ
- Σις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
Πέμπτη (09-03-2017) και ώρες 09:00 έως 17:00:

για

την

-
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α. Αποκλεισμό του κλάδου σύνδεσης του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. με
την Π.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης (1ος κλάδος εξόδου), στην κατεύθυνση
κυκλοφορίας, προς Αθήνα.

- β. Κατάληψη της δεξιάς λωρίδας του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε., στην
κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα, από τη Φ/Θ 367+100 μέχρι τον 1ο
κλάδο εξόδου του Α/Κ Γυρτώνης.
- γ. Αποκλεισμό του κλάδου εισόδου της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στην
κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Λάρισα, επί του Α/Κ Γυρτώνης.
- δ. Ολικό αποκλεισμό του τμήματος της Π.Ε.Ο. Αθήνας-Θεσσαλονίκης στην
κατεύθυνση κυκλοφορίας προς τον Α/Κ Γυρτώνης, από τη διασταύρωση της
Π.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης με την Επαρχιακή Οδό Λάρισας-υκουρίου
(Ζαχάρεως), έως τον Α/Κ Γυρτώνης (Φ/Θ 366+000).
- ε. Ολικό αποκλεισμό του τμήματος της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στην
κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Λάρισα, από τον Α/Κ Γυρτώνης (Φ/Θ
366+000), έως τη διασταύρωση της Π.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης με την
Επαρχιακή Οδό Λάρισας-υκουρίου (Ζαχάρεως), σε εκτέλεση των ανωτέρω
(β), (γ) και (δ) σχετικών, για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για
την εγκατάσταση γέφυρας δυναμικής σήμανσης, επί της Π.Ε.Ο. ΑθηνώνΘεσσαλονίκης, στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης.
- Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα
πραγματοποιείται ως εξής:
Κατεύθυνση κυκλοφορίας, από Α/Κ Γυρτώνης προς Λάρισα.
Όλα τα οχήματα που κινούνται επί του Α/Κ Γυρτώνης (Φ/Θ 366+000), θα
εκτρέπονται στο δυτικό παράδρομο του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. και από
εκεί μέσω της Επαρχιακής Οδού Λάρισας-υκουρίου, θα εισέρχονται στην
Π.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης και θα κατευθύνονται προς Λάρισα.
Κατεύθυνση κυκλοφορίας, από Λάρισα προς Α/Κ Γυρτώνης.
Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης με
κατεύθυνση προς τον Α/Κ Γυρτώνης (Φ/Θ 366+000), θα εκτρέπονται στη
Επαρχιακή Οδό Λάρισας-υκουρίου και συνέχεια θα κινούνται επί της
ανωτέρω οδού και στο ύψος του Α/Κ υκουρίου (Φ/Θ 360+300), θα
εισέρχονται στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., κατεύθυνση κυκλοφορίας προς
Θεσσαλονίκη και θα κατευθύνονται προς τον Α/Κ Γυρτώνης.
- Η «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε.», υποχρεούται καθ’ όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική
σήμανση, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό
χέδιο Κυκλοφοριακής Διαχείρισης, την ισχύουσα Νομοθεσία, την
πρότυπη Σεχνική 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.
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- Επιπλέον, με μέριμνα της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» και της Κ/Ξ
«Μαλιακός-Κλειδί», θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των
χρηστών για τις πραγματοποιηθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το
προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο 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 Λάρισας και το Σμήμα
Σροχαίας Λάρισας,
παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και τη
λήψη των επιβαλλομένων μέτρων αρμοδιότητάς τους.
- Σο Αστυνομικό Σμήμα Περιφέρεια Λάρισας, κοινοποιείται η παρούσα
για την ενημέρωσή του.
- Διευθύνσεις Αστυνομίας Πιερίας & Μαγνησίας κοινοποιείται η παρούσα για
την ενημέρωσή τους.
- Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των
πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Τπουργική
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).ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΣΑΙ:
1. κ. Διευθυντή Ημερησίας Εφημερίδας «ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ»
2. Σ.Σ. ΑΤΣ/ΜΩΝ ΛΑΡΙΑ
ε δύο [2] αντίτυπα, για την επίδοση του
ενός [1] στον ενδιαφερόμενο
3. Σ.Σ. Λάρισας
4. Α.Σ. Περιφέρειας Λάρισας
5. Τπουργείου Τποδομών Μεταφορών Γ.Δ..Τ / Λ..Ε.Π.
(fax: 2106927640)
6. Τπουργείο Τποδομών & Μεταφορών/Ε.Τ.Δ.Ε. Κ...Τ.
Σμήμα Κατασκευής Έργων Λάρισας (2410-239996)
7. Περιφέρεια Θεσσαλίας/ Δ.νση Σεχνικών Έργων
(ΥΑΦ: 2410-506176)
8. ¨ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε.¨ (fax: 2410741087)
9. PARSONS INTERNATIONAL LTD[24950-93228]
10. Δ.Α. ΠΙΕΡΙΑ-ΜΑΓΝΗΙΑ
11. ΚΣΕΛ ΤΠΕΡΑΣΙΚΩΝ ΛΑΡΙΑ
12. ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΗ R/T ΛΑΡΙΑ
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