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Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.: 5382

ΘΕΜΑ: «Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου του Δήμου
Νεάπολης-Συκεών, για την εκτέλεση ΕΚΤΑΚΤΩΝ εργασιών ασφαλτόστρωσης, από το Δήμο
Νεάπολης - Συκεών».
(1) Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
β. Το υπ’ αριθ. 1691/15/1047285 από 12-06-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Νομικής
Υποστήριξης / Α.Ε.Α. (υπ’ αριθ. 1259/15/1086404 από 18-06-2015 διαταγή του Α.Ε.Α.).
γ. Το υπ’ αριθ. 12967 από 22-04-2019 έγγραφο του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.
δ. Την υπ’ αριθ. 2599/2/388-α΄ από 22-04-2019 αναφορά - πρόταση της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας
Θεσ/νίκης.
ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
2. Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια των εργασιών,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α ρ θ ρ ο 1ο
α. Κατά την εκτέλεση των έκτακτων εργασιών του θέματος να εφαρμοστούν οι ακόλουθες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
ΦΑΣΗ 1η:
(1) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της Λεωφόρου Ανδρέα
Παπανδρέου, από το ύψος της συμβολής της με τη Λεωφόρο Παπανικολάου (πριν την
ανισόπεδη διάβαση του Κ6 κόμβου της Περιφερειακής οδού) έως το ύψος της συμβολής
της με το κλάδο εξόδου της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου προς τη Περιφερειακή οδό
(ρεύμα προς Ανατολικά).
(2) Επισημαίνεται ότι η κίνηση των οχημάτων στο κλάδο εξόδου της Λεωφόρου Ανδρέα
Παπανδρέου προς τη Περιφερειακή οδό (ρεύμα προς Ανατολικά), θα διεξάγεται κανονικά.
(3) Συνέπεια των ανωτέρω θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στους δύο
κλάδους εξόδου της περιφερειακής οδού (ανατολικός και δυτικός) προς Νεάπολη. Η
κυκλοφορία των οχημάτων από την Περιφερειακή Οδό προς την Νεάπολη θα διεξάγεται με
τη βοήθεια σημαιοφόρων και ενημερωτικών πινακίδων μέσω του κόμβου Παπαγεωργίου
(Κ5) για τα οχήματα που κινούνται προς Δυτικά και μέσω του κόμβου Επταπυργίου (Κ7)
για τα οχήματα που κινούνται προς Ανατολικά.
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(4) Επισημαίνεται ότι τα οχήματα που κινούνται επί της Λεωφόρου Παπανικολάου με
κατεύθυνση από τα Πεύκα προς τη Νεάπολη, στο ύψος του Κόμβου Νεαπόλεως θα
εκτρέπονται με τη βοήθεια σημαιοφόρων προς τη Περιφερειακή Οδό με κατεύθυνση προς
τον Κόμβο Παπαγεωργίου (Κ5).
(5) Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών της συγκεκριμένης Φάσης, τα
λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. θα κινούνται κανονικά στο καθορισμένο δρομολόγιό τους με
τη βοήθεια των σημαιοφόρων που θα βρίσκονται κατά μήκος της Λεωφόρου Ανδρέα
Παπανδρέου.
(6) Απαγορεύεται, όπου επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στη
Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, κατά μήκος της ζώνης των εργασιών.
ΦΑΣΗ 2η:
(1) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της Λεωφόρου Ανδρέα
Παπανδρέου, από το ύψος της συμβολής της με το κλάδο εξόδου της Λεωφόρου Ανδρέα
Παπανδρέου προς τη Περιφερειακή οδό (ρεύμα προς Ανατολικά) έως τη συμβολή της με
την οδό Επταπυργίου.
(2) Επισημαίνεται ότι η κίνηση των οχημάτων στο κλάδο εξόδου της Λεωφόρου Ανδρέα
Παπανδρέου προς τη Περιφερειακή οδό (ρεύμα προς Ανατολικά), θα διεξάγεται κανονικά.
(3) Συνέπεια των ανωτέρω μετατρέπονται σε αδιέξοδα τα τμήματα των καθέτων οδών που
συμβάλουν στην ζώνη των έργων. Η κυκλοφορία των οχημάτων στα ανωτέρω οδικά
τμήματα να διεξάγεται με τη βοήθεια σημαιοφόρων μόνο για την εξυπηρέτηση των
παρόδιων ιδιοκτησιών.
(4) Επισημαίνεται ότι τα οχήματα που κινούνται επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου με
κατεύθυνση από Νεάπολη προς Πεύκα, θα εκτρέπονται με τη βοήθεια σημαιοφόρων στην
οδό Επταπυργίου με κατεύθυνση προς την οδό Ανθέων.
(5) Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών της συγκεκριμένης Φάσης, τα
λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. θα κινούνται κανονικά στο καθορισμένο δρομολόγιό τους με
τη βοήθεια των σημαιοφόρων που θα βρίσκονται κατά μήκος της Λεωφόρου Ανδρέα
Παπανδρέου.
(6) Απαγορεύεται, όπου επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στη
Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, κατά μήκος της ζώνης των εργασιών.
β. Να μην εκτελεστούν ταυτόχρονα οι ανωτέρω Φάσεις των εργασιών. Οι κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις να εφαρμοστούν ημέρα Κυριακή και να εκτελεστούν μόνο κατά τη διάρκεια της
ημέρας
γ. Η ακριβής ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών να καθοριστεί σε απευθείας συνεννόηση με την
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσ/νίκης και να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας (FAX:2310557.545).
δ.

Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων εν γένει τις εργασίες:
(1)

Να τοποθετηθεί η απαραίτητη και προβλεπόμενη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007
«Τροποποιήσεις
διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και της υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(Φ.Ε.Κ.
905 β΄/2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., για την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων και την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών, ιδιαίτερα στα σημεία εκτροπής της
κυκλοφορίας.

(2) Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των πεζών στην
περιοχή των έργων.
(3) Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή πρόσβαση των οχημάτων στις παρόδιες
ιδιοκτησίες που υφίστανται κατά μήκος της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου, με την
παρουσία σημαιοφόρων.
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(4) Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών (χρήση ενημερωτικών
πινακίδων) που προτίθενται να κινηθούν στο εν λόγω αποκλεισμένο τμήμα της οδού.
(5) Μετά το πέρας των εργασιών να απομακρυνθεί η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να
αποδοθεί πλήρης στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλής
για τη κυκλοφορία των οχημάτων.
(6) Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή επιβίβαση-αποβίβαση των επιβατών στα
λεωφορεία, στα σημεία που οι εργασίες διέρχονται από στάσεις καθώς επίσης και να
εξασφαλισθεί η ασφαλής κίνηση των λεωφορείων του ΟΑΣΘ.
(7) Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι δυνατή η προσέγγιση των
οχημάτων έκτακτης ανάγκης στις παρόδιες ιδιοκτησίες στην ευρύτερη περιοχή των εργασιών.
(8)

ε.

Να ενημερωθεί εγγράφως η Πυροσβεστική Υπηρεσία (FAX: 2310-429700) και το Ε.Κ.Α.Β.
(FAX: 2310-347310) για τη ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών, τουλάχιστον τρεις
(3) ημέρες πριν από την έναρξή τους.

Εξουσιοδοτούμε την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσ/νίκης, για τη λήψη
κυκλοφοριακής τεχνικής, εφόσον απαιτηθεί.

πρόσθετων μέτρων

Α ρ θ ρ ο 2ο
- Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι εργασίες δύνανται να διακόπτονται κατ’
εντολή του Αξιωματικού Επόπτη ή του Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας, εφόσον αυτό είναι
τεχνικά εφικτό.
- Σε περίπτωση απομάκρυνσης της εργοταξιακής σήμανσης, με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου η
οδός να αποδίδεται στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλής για την
κυκλοφορία των οχημάτων.
Α ρ θ ρ ο 3ο
- Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 420 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 9, 52, 103 και 104 του Ν.2696/1999 «Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Α ρ θ ρ ο 4ο
- Η ισχύς της Απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ.,
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 , την τοποθέτηση των
σχετικών πινακίδων σήμανσης καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας
Θεσσαλονίκης, όπου απαιτείται.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης
- Για τοιχοκόλληση, ευρεία δημοσίευση
και εφαρμογή.

Ο Διευθυντής
Χρήστος ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ
Ταξίαρχος

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
α. κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νίκης
β. Γ.Α.Δ.Θ. / Τ.Γ.Α.
γ. κ. Δημόσιο Κατήγορο Θεσ/νίκης
δ. Δ/νσεις: Αστυνομίας-Ασφαλείας-Αμ.Δράσης
ε. Α.Τ. Νεάπολης - Συκεών
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στ. Δήμος Νεάπολης - Συκεών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
FAX:2313-313.577
ζ. Ο.Α.Σ.Θ ( FAX: 2310 – 947595 & 929973)
η. Ε.Κ.Α.Β. (FAX: 2310-347.310)
θ. Ο.Σ.Ε.Θ. (FAX: 2310 – 483071)
ι. Διοίκηση Π.Υ. Θεσ/νίκης
Γραφείο Επιχειρήσεων
FAX: 2310- 429700
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