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ΘΕΜΑ: «Παράταση
αράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργ
εργασιών της υπηρεσίας «ΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020
2020-2022, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΑ
ΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.»
Π.Δ.Μ.».».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου
θρου 52 παρ 2 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ,, όπως τροποποιή
τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007».
2. Η υπ’ αριθ. 2501/10/1
2501/10/1328-β΄ από 12-11-2020 Απόφαση Διευθυντή ΔιεύΔιε
θυνσης
σης Αστυνομίας Κοζάνης.
3. Την υπ’ αριθμό 5959/21/1998314 από 29/09/2021 αναφορά-πρόταση
αναφορά
του
Τ.Τ. Κοζάνης.
4. Την υπ’ αριθμό 5970/21
21/2173106 από 19/10/2021 αναφορά-πρόταση
αναφορά
του
Τ.Τ. Εορδαίας.
5. Την υπ’ αριθμό 111304 από 22/09/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
ΗπείρουΔυτικης Μακεδονίας (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών) Απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας.
6. Η υπ’ αριθ. 145883 από 28
28-09-2021 απόφαση ανανέωση έγκρισης
έγκριση μελέτης σήμανσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Β. Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και
κ
ασφάλεια του
κοινού κατά την εκτέλεση των
ων αναγραφόμενων στο θέ
θέμα εργασιών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που μνημονεύονται στην με α/α
(2) απόφασή μας έως τις 22/09/2022
22/09/2022, ήτοι: α) Τη στένωση λωρίδας της οδού, όπου αυτή απαιτείται (στα τμήματα των οδών όπου υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας
ανά κατεύθυνση), β) τον αποκλεισμό της αριστερής ή της δεξιάς λωρίδας κυκλοφ
κυκλοφο-

ρίας, κατά περίπτωση (στα τμήματα των οδών όπου υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση) και γ) τον αποκλεισμό του ερείσματος των οδών με δύο
λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, όπου αυτή απαιτείται, δ) τη διάταξη κυκλικού κόμβου για εργασίες εντός των υφιστάμενων κόμβων του εθνικού οδικού δικτύου, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας:







στην Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3), από Κοζάνη έως όρια Π.Ε. Κοζάνης/Π.Ε.
Λάρισας.
στην Ε.Ο. Κοζάνης - Καστοριάς (Ε.Ο.20), από Κοζάνη έως όρια Π.Ε. Κοζάνης/Π.Ε. Καστοριάς (προς Ιωάννινα), συμπεριλαμβανομένης της Ενωτικής Οδού
Κοίλων-Βατερού, καθώς και των τμημάτων της Ε. Ο. 15 από όρια με Π.Ε. Γρεβενών έως διαστ/ση με Ε. Ο. 20 και από Νεάπολη έως όρια Π.Ε. Καστοριάς.
στην Ε.Ο. Κοζάνης – Βέροιας (Ε.Ο.4), από Κοζάνη έως όρια Π.Ε. Κοζάνης/Π.Ε.
Ημαθίας.
στην Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Ε.Ο.3), από Κοζάνη έως Α/Κ Μαυροδενδρίου,
συμπεριλαμβανομένης της Ενωτικής Οδού Κοίλων-Δρεπάνου και της Ενωτικής
Οδού μεταξύ των Εθνικών Οδών Κοζάνης-Βέροιας και Κοζάνης-Λάρισας.
Στην Ε.Ο. Κοζάνης - Φλώρινας (Ε.Ο. 3), από το 9ο χλμ(κόμβος Μαυροδενδρίου)
έως το 40οχλμ (όρια με Π.Ε. Φλώρινας).

2. Η κυκλοφορία στις οδούς δεν θα διακόπτεται, αλλά θα διεξάγεται, για την περίπτωση (α) εναλλάξ ανά κατεύθυνση και για την περίπτωση (β), στη δεξιά ή αριστερή
λωρίδα αντίστοιχα και για την περίπτωση (δ) στο τμήμα της οδού όπου δεν πραγματοποιούνται εργασίες.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στην ανωτέρω (2) σχετική απόφασή
μας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι ρυθμιστικές και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν, με ευθύνη και μέριμνα
της επιβλέπουσας και εκτέλεσης το έργο Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 & 4 του άρθρου 9 του Ν.2696/1999 και της υπ΄αριθ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 01-07-2003
(ΦΕΚ 946,τβ) Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/2011
τβ΄) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
ΑΡΘΡΟ 3 ο
-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήμανσης.
ΑΡΘΡΟ 4 ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα και ληφθούν
όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τις υποδείξεις του Τ.Τ. Κοζάνης και Εορδαίας. Σε κάθε
περίπτωση ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ενημερώνουν το Τμήμα Τροχαίας
Κοζάνης και Εορδαίας δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών και συγκεκριμένα: α) για το είδος των εργασιών, β) για την ακριβή ώρα και ημερομηνία έναρξης των

εργασιών, γ) την περιοχή επέμβασης, δ) τον αριθμό του σχεδίου της εργοταξιακής σήμανσης που θα εφαρμοσθεί, ε) τον χρόνο περαίωσης της συγκεκριμένης παρέμβασης.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
2 ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
-Με ανάλογο αριθμό αντιτύπων για τοιχοκόλληση, δημοσίευση στον Τύπο και
εφαρμογή (άρθρο 109 του Ν2696/1999).
-Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της απαιτούμενης σήμανσης και τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας, εφόσον αυτό
απαιτείται.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Με μέριμνα του Τ.Τ. Κοζάνης
1. ΚΕΝΤΡΟ 39 R/T
2. Γεν. Περιφ. Αστυν. Δ/νση Δυτ. Μακεδονίας

Κοζάνη, 16 Νοεμβρίου 2021
Ο
Διευθυντής
Σπυρίδων ΔΙΟΓΚΑΡΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

