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Θ Ε Μ Α : « Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση βαρέων υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς  
ανεμογεννητριών από 76η χ/θ  έως 55η χ/θ  Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιτέας (θέση Κλοβίνο)-αποθηκευτικό χώρο  
αιολικό πάρκο ‘Τσαμαδορράχη’ » 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
 
΄Ε χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :  
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2.-Το από 09-01-2023 αναφορά του Α.Τ. Ευπαλίου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 
3.-Τα υπ΄ αριθμ. 286703 από 28.12.2022  έγγραφα Π.Ε. Φωκίδας /Δ-νση Τεχνικών Έργων, για τη μεταφορά 
υπερμεγέθους φορτίου.  
4.- Την υπ΄ αριθμ. MOH/RES/O/2023/10007 από 10.01.2023 αίτηση της εταιρείας ANTILION AIOLOS 
M.A.E.  
5.- Τo υπ΄ αριθμ 288389/6783 από 05-12-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος/Δ-νση Τεχνικών 
Έργων/Τμήμα Συγκοινωνιών 
6.- Την από 19-09-2022 Τεχνική Έκθεση Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εφαρμογή εργοταξιακής 
σήμανσης κατά τη διάρκεια διέλευσης οχημάτων μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών του αιολικού 
πάρκου ‘Τσαμαδορράχη’  
7. Προκειμένου για την διέλευση  βαρέων υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς ανεμογεννητριών από  76η χ/θ  
έως 55η χ/θ  Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιτέας (θέση Κλοβίνο)-αποθηκευτικό χώρο   αιολικό πάρκο ‘Τσαμαδορράχη’ 
του  Δήμου Δωρίδος περιοχή Ευπαλίου,  και αποσκοπώντας στην ομαλή – ακώλυτη κυκλοφορία οχημάτων 
και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Ά ρ θ ρ ο 1 
Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα από 16.01.2023 έως και 10.02.2023,από  76η χ/θ  
έως 55η χ/θ  Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιτέας (θέση Κλοβίνο)-αποθηκευτικό χώρο   αιολικό πάρκο ‘Τσαμαδορράχη’ 
του  Δήμου Δωρίδος περιοχή Ευπαλίου. Ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύει καθημερινά το προαναφερόμενο 
χρονικό διάστημα, από την ανατολή του ηλίου εκάστης ημέρας μέχρι και το πέρας διέλευσης των 
υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς. 
 

Ά ρ θ ρ ο 2 
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για την ομαλή 
διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη εργοταξιακή 
σήμανση, με μέριμνα του αναδόχου του έργου. Προς το σκοπό τούτο, θα υπάρχουν συνοδευτικά οχήματα 
της εταιρείας τα οποία θα προπορεύονται και θα έπονται των φορτηγών, προκειμένου εντοπίσουν κινούμενα 
οχήματα που πιθανόν να έχουν εξέλθει από αγροτικές οδούς ή από χώρους παρόδιας ιδιοκτησίας . Η κίνηση 
θα διενεργείται από την ανατολή του ηλίου εκάστης ημέρας και μέχρι μισή ώρα πριν τη δύση του. Το όριο 



ταχύτητας των βαρέων οχημάτων δεν θα υπερβαίνει τα σαράντα (40) χιλιόμετρα ανά ώρα. 
  
 

Ά ρ θ ρ ο 3 
    Η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά την διάρκεια της νύκτας και όποτε 
επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Κατά την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να 
ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία και να 
ελαχιστοποιείται η παρεμπόδιση των χρηστών της οδού. Επίσης, με μέριμνα της αναδόχου εταιρείας να 
γίνει απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που 
δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση σε 
κατάλληλες θέσεις.  
 

΄Α ρ θ ρ ο 4 
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109  
του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και 
την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως 10.02.2023, από  76η χ/θ  έως 55η χ/θ  
Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιτέας (θέση Κλοβίνο)-αποθηκευτικό χώρο  αιολικό πάρκο ‘Τσαμαδορράχη’ του  
Δήμου Δωρίδος περιοχή Ευπαλίου (για το χρονικό διάστημα που περιγράφεται ανωτέρω). 
 

  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  
1.-ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  
2.- ANTILION AIOLOS M.A.E. 
  (Ηρώδου Αττικού 12Α 
   Τ.Κ.  15124 – Μαρούσι Αττικής) 
3.- ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.  
(Λ. Δημοκρατίας 33 & Ηρώων 
Πολυτεχνείου 27, Τ.Κ 19300 –
Ασπρόπυργος)   
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  
1) Α.Ε.Α. / Δ-ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
2) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. Α.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 
3)Δ.Α. ΑΙΤΩΛΙΑΣ 
4) κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤ/ΚΩΝ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
5) ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΔΕΛΦΩΝ 
6)ΑΣΤΥΝ.ΤΜΗΜΑ ΙΤΕΑΣ 
7) Π.Ε. ΦΩΚΙΔΟΣ/Δ-ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ) 
8) ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ 
9) ΚΤΕΛ ΦΩΚΙΔΑΣ  
10)ΡΑΔΙΟ ‘ΑΜΦΙΣΣΑ’-ΡΑΔΙΟ 
‘ΓΑΛΑΞΙΑΣ’ 
 

                         
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ                           
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 

 

 


