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A Π Ο Φ Α  Η 

 

ΘΕΜΑ: ΄΄ Σροποποίηζη πξνζσξηλώλ ξπζκίζεσλ θπθινθνξίαο ΄΄. 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 

     Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 παξ.2 Ν.2696/1999 σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3542/2007 ΄΄Πεξί 
θπξώζεσο ηνπ Κ.Ο.Κ.΄΄ (Α-57). 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ.. 208/2001 (Α-164) ΄΄Αλαδηάξζξσζε, ζύζηαζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 
Τπεξεζηώλ Σξνραίαο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο ΄΄. 
3. Σελ ππ.αξηζκ.2501/10/717/23/66-δ ΄από 28-01-2016 απόθαζή καο. 
4.Σν ππ.αξηζκ.OUT07785 από 17-02-2016 έγγξαθν ηεο ΣΕΡΝΑ ΑΕ. 
5. Σν ππ’ αξηζ. ΛΕ/ΕΠ/02/12/24/5589 από 18/02/2016  έγγξαθν ηεο Τ.Τ.Μ.Δ./ΕΤΔΕ/Λ..Ε.Π. 
6. Σελ ππ’ αξηζ. 68895/16/335342 από 19/02/2016 αλαθνξά ηνπ Σ.Σ. Απη/κσλ Κορινθίας.  
 

 

                                          Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε     

Σελ  τροποποίηση ηεο  ππ’ αξηζ. 2501/10/717/23/66-δ΄ από 28-01-2016 απόθαζήο καο πεξί  
εθαξκνγήο  θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ καθξάο  δηάξθεηαο  από Χ.Θ. 86,300 έσο Χ.Θ. 88,400  
ηεο Ν.Ε.Ο. Αζελώλ –Παηξώλ, γηα εξγαζίεο θαηαζθεπήο απνζηξάγγηζεο ζηελ ελδηάκεζε 
δηαρσξηζηηθή λεζίδα ηνπ λένπ απηνθηλεηνδξόκνπ.     

       Εηδηθόηεξα:  
Γηα ηηο εξγαζίεο απαηηνύληαη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο νιηγνήκεξεο δηάξθεηαο ώζηε λα 
εμαζθαιηζζνύλ, επαξθήο ρώξνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ε αζθαιήο 
θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ επί ηεο Ν.Ε.Ο. Οη πξνηεηλόκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζα 
εθαξκόδνληαη σο αθνινύζσο: 

 ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ απνζηξάγγηζεο, ε θπθινθνξία δηεμάγεηαη ζε 

δηαηνκή 2+1 ζύκθσλα κε ηελ ππ\ αξηζκ. 2501/10/717/23/66-δ_28/01/2016 

ηζρύνπζα  Αζηπλνκηθή Απόθαζή καο. 

 Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ζα πξέπεη  λα γίλεη κόληκνο (θαζ’ όιν ην 

24ώξν) πεξηνξηζκόο ηνπ ξεύκαηνο πνπ εμππεξεηεί ηελ θαηεύζπλζε θπθινθνξίαο 

Αζήλα – Πάηξα πξνο ηελ ελδηάκεζε (λεθξή) δώλε γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηώλ. 
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 Η πξνζσξηλή ζήκαλζε θαη αζθάιηζε θαη νη ινηπνί πεξηνξηζκνί ζηελ θπθινθνξία 

ζα πινπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα εγθεθξηκέλε από ηνλ Αλεμάξηεην 

Μεραληθό ηνπ έξγνπ, θπθινθνξηαθή κειέηε. Επηπιένλ, όιε ε δώλε έξγσλ ζα 

δηαρσξίδεηαη από ην θπθινθνξνύλ νδόζηξσκα ηεο Ν.Ε.Ο. κε θνξεηά ζηεζαία 

αζθαιείαο κνξθήο NJ. 

Οη πξνηεηλόκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζα εθαξκνζηνύλ από ηελ Δεπηέξα 

22/02/2016 έσο θαη ην άββαην 27/02/2016.  

Δύναηαι  ν Δηνηθεηήο ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο Απη/κσλ Κνξηλζίαο ή ν λόκηκνο αλαπιεξσηήο 
ηνπ  να προηείνει ηροποποίηζη εθαξκνγήο δηαθόξσλ εξγαζηώλ , αλάινγα κε ηηο θξαηνύζεο 
θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο , ή ηνλ επηθείκελν θπθινθνξηαθό θόξην. 

  Η κσκλοθορία καηά ηο ανωηέρω τρονικό διάζηημα, ζα δηεμάγεηαη ζύκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ησλ ηξνρνλόκσλ θαη θαηάιιειε ζήκαλζε. 

 Η αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ΄΄ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΄΄  ππνρξενύηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ λα 
ηνπνζεηεί θαη λα ζπληεξεί ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία , ηελ ηζρύνπζα Πξόηππε 
Σερληθή Πξνδηαγξαθή ζήκαλζεο εθηεινύκελσλ έξγσλ θαη ηα εγθεθξηκέλα Εγρεηξίδηα 
Λεηηνπξγίαο ,ηηο απαηηνύκελεο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, θαλνύο, αληαλαθιαζηηθά, 
πξνεηδνπνηεηηθέο θαη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο θιπ. ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη κε 
απνθιεηζηηθή ηνπ κέξηκλα θαη επζύλε ε νκαιή θαη αζθαιήο δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο 
ζηελ πεξηνρή ησλ εθηεινύκελσλ έξγσλ.  

 Η ιζτύς ηης παρούζας απόθαζης αξρίδεη από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ νδηθήο 
ζήκαλζεο σο θαη ησλ ζεκάησλ – ππνδείμεσλ ησλ Σξνρνλόκσλ, οι δε παραβάηες απηήο 
δηώθνληαη θαη ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2696/1999 (Α-57) σο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3542/2007 ΄΄Πεξί θπξώζεσο ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 

 Η παρούζα να δημοζιεσθεί ζηηο Σνπηθέο Εθεκεξίδεο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 109 
Κ.Ο.Κ. θαη λα αλαθνηλσζεί από ηα ηνπηθά Ραδηνηειενπηηθά Μέζα. 

 Η  εθηέιεζε ηεο παξνύζαο πνπ ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο, αλαηίζεηαη ζην Σ.Σ. 
Απη/κσλ Κνξηλζίαο.  

  
 ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΘΑ ΕΝΕΡΓΕΘΑ: 

ΣΜΗΜΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΤΣ/ΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

Για λήυη επιβαλλομένφν μέηρφν ανάρηηζη ηης παρούζας ζε περίοπηη 

θέζη ηης περιοτής ηοσς (άρθρο 109 Κ.Ο.Κ.), σποβολή αποδεικηικού 
γνφζηοποίηζης και αναθορά μεηά ηο πέρας ηης σλοποίηζής ηης. 

 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ: 

1.    ΑΔΑ/Γ/ΝΗΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΝΟΜΔΤΗ 

2.Γ.Π.Α.Γ.ΠΔΛ/ΝΗΟΤ. 
3.Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.Γ.Ι. /ΔΤΓΔ /Λ..Δ.Π.    (fax: 210-6983448) 

4.Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.Γ.Ι. /ΔΤΓΔ/ ΜΚ ΔΠΠ (fax: 210-6996668) 

5.ΟΛΤΜΠΙΑ ΟΓΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Α.Δ. 

(fax: 22960-95494) 

6.ΟΛΤΜΠΙΑ ΟΓΟ 

   (fax: 210-6843049) 
7. ΣΔΡΝΑ ΑΔ 

8.ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

9.ΑΠΙΟΝ ΚΛΔΟ 
10.ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ  

11.Κ.Σ.Δ.Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΤ (fax: 27410 75401) 

12.ΜΜΔ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΜΑ. 

 

 

Κόρινθος 22 Φεβροσαρίοσ 2016 

Ο  

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ   

ΣΑΞΙΑΡΥΟ 
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