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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Θεζζαινλίθε, 17 Οθησβξίνπ 2019

ΑΠΟΦΑΗ
ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. : 5618

Θέμα : «Πεξηνξηζηηθά κέηξα θπθινθνξίαο ζε νδνύο - ηκήκαηα νδώλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ην
άββαηο (19–10-2019) θαηά ηε δηάξθεηα ηέιεζεο ηνπ 8νπ Γηεζλνύο Νπρηεξηλνύ
Ζκηκαξαζώληνπ Γξόκνπ Θεζζαινλίθεο θαη Γξόκνπ Τγείαο θαη Γπλακηθνύ Βαδίζκαηνο 5
ρικ.».
1. Έρνληαο ππόςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν.2696/1999 «Πεξί
Κπξώζεσο ηνπ Κ.Ο.Κ.», όπσο αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 48 ηνπ Ν.4313/2014.
2. Σν ππ’ αξηζ. 1691/15/1047285 από 12-06-2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο
θαη Ννκηθήο Τπνζηήξημεο/ Α.Δ.Α. (ππ’ αξίζκ. 1259/15/1086404 από 18-06-2015
δηαηαγή ηνπ Α.Δ.Α.).
3. Σα ππ’ αξηζ. 5 από 25-07-2019 θαη ππ’ αξίζκ. 12 από 22-08-2019 έγγξαθα ηεο
Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 8νπ Γηεζλνύο Νπρηεξηλνύ Ζκηκαξαζώληνπ Γξόκνπ
Θεζζαινλίθεο.
4. Σελ ππ’ αξηζκ.1003/15/26-β΄ από 10-10-2019, αλαθνξά - πξόηαζε ηεο Τπνδ/λζεο
Σξνραίαο Θεζ/ληθεο.
5. Σν ππ’ αξίζκ. 1899 από 30-08-2019 έγγξαθν ηνπ Ο..Δ.Θ. Α.Δ.
6. Σν ππ’ αξίζκ. 6638 από 23-08-2019 έγγξαθν ηνπ Ο.Α..Θ.
7. Σν ππ’ αξηζ. 2132.15/7789/19 από 08-10-2019 έγγξαθν ηνπ Κεληξηθνύ
Ληκελαξρείνπ Θεζ/λίθεο/Γξαθείν Γεληθήο Αζηπλνκίαο/Σξνραία.
8. Σελ ππ’ αξίζκ. 610165/20169 από 01-10-2019 Άδεηα Γηεμαγσγήο Αζιεηηθήο
πλάληεζεο, από ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο/Σκήκα Κνηλσληθήο
Μέξηκλαο.
9. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο
ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.
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2. Απνβιέπνληαο ζηελ νκαιή θαη αζθαιή δηεμαγσγή ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο, ηελ πξόιεςε

ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, ηελ αζθάιεηα ησλ πεδώλ δξνκέσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
θνηλνύ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ

ΑΡΘΡΟ 1
- Από ώξα 15.00΄ ηνπ αββάηος (19-10-2019) θαη κόλν γηα ηνλ απνιύησο αλαγθαίν γηα
ηελ ηέιεζε ησλ αγώλσλ ρξόλν, απαγνξεύνπκε ηελ θπθινθνξία θαη ηε ζηάζε θάζε νδηθνύ
νρήκαηνο θαη από ώξα 06.00΄ ηελ ζηάζκεπζε, εθεί όπνπ απηή επηηξέπεηαη, θαηά κήθνο
ηεο δηαδξνκήο ηνπ 8νπ Γηεζλνύο Νπρηεξηλνύ Ζκηκαξαζώληνπ Γξόκνπ Θεζζαινλίθεο θαη
ηνπ Γξόκνπ Τγείαο θαη Γπλακηθνύ Βαδίζκαηνο ησλ 5 ρικ., ήηνη, ζηελ Λεωθόπο Νίκερ,
θαζ’ όιν ην κήθνο θαη ην πιάηνο απηήο, ζηελ 30ερ Οκηωβπίος, θαζ’ όιν ην κήθνο θαη
ην πιάηνο απηήο, ζηελ Λεωθόπο Μ. Αλεξάνδπος, θαζ’ όιν ην κήθνο θαη ην πιάηνο
απηήο, ζηελ νδό Γ’ επηεμβπίος, από ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ Λεσθόξν Μεγάινπ
Αιεμάλδξνπ έσο ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Μαλώιε Αλδξόληθνπ θαη κόλν ζην ξεύκα
θαζόδνπ, ζηελ οδό Μανώλε Ανδπόνικος, θαζ’ όιν ην κήθνο θαη ην πιάηνο απηήο, ζηελ
νδό Σζιμιζκή, θαζ’ όιν ην κήθνο θαη ην πιάηνο απηήο, ζηελ νδό Πολςηεσνείος, θαζ’
όιν ην κήθνο θαη ην πιάηνο απηήο, ζηελ νδό Κοςνηοςπιώηε, θαζ’ όιν ην κήθνο θαη ην
πιάηνο απηήο.
- Δπίζεο θαηά ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία, απαγνξεύνπκε από ώξα 17.00΄ ηελ
θπθινθνξία θαη ηε ζηάζε θάζε νδηθνύ νρήκαηνο θαη από ώξα 06.00΄ ηελ ζηάζκεπζε ζην
ηκήκα ηεο Λεωθόπος Βαζιλέωρ Γεωπγίος, από ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό ηξ.
Ναπνιένληνο Εέξβα έσο ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Γ’ επηεκβξίνπ.
ΑΡΘΡΟ 2

- Οη δηνξγαλσηέο ηνπ αγώλα είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ θαη
ζα πξέπεη λα ιάβνπλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα ζήκαλζεο θαη πξνθύιαμεο θαηά κήθνο
ηεο δηαδξνκήο ηνπ Ζκηκαξαζώληνπ Γξόκνπ θαη ηνπ Γξόκνπ Τγείαο 5 ρικ., ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο Σξνραίαο, ηνπνζεηώληαο θώλνπο, ηαηλίεο
ζεκάλζεσο, θηλεηά θηγθιηδώκαηα, εζεινληέο (κε εηδηθνύο επελδπηέο) θ.ι.π., πξνο
απνθπγή ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ νδεγώλ, ζύκθσλα κε ηηο
πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ, ηδηαίηεξα ζηα ζεκεία εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο,
ώζηε λα απνηξέπεηαη ε είζνδόο ηνπο από ηε δώλε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αγώλσλ.
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ΑΡΘΡΟ 3

- Από ηηο παξαπάλσ απαγνξεύζεηο εμαηξνύληαη ηα νρήκαηα ησλ δηνξγαλσηώλ, ηα
αζζελνθόξα θαη ηα νρήκαηα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο Ππξνζβεζηηθήο
Τπεξεζίαο, ε δηέιεπζε ησλ νπνίσλ ζα επηηξέπεηαη ζε επείγνπζα θαη αλαγθαία πεξίπησζε
θαη κόλνλ θαηόπηλ ελεκέξσζεο ησλ επηθεθαιήο ησλ αζηπλνκηθώλ κέηξσλ, θαζώο θαη
ησλ δηνξγαλσηώλ, ώζηε λα δηαθόπηεηαη ν αγώλαο.
ΑΡΘΡΟ 4

- Οη παξαβάηεο ηεο παξνύζαο απόθαζεο δηώθνληαη θαη ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 5, 9,52, 103, 104 θαη 105 ηνπ Ν. 2696/1999 «Πεξί θπξώζεσο
ηνπ Κ.Ο.Κ.»¨ όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Ν. 3542/2007 «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ
Κ.Ο.Κ.».
ΑΡΘΡΟ 5

- Ζ ηζρύο ηεο απόθαζεο απηήο, αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζε ηεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν
109 ηνπ Κ.Ο.Κ, ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.
3861/2010 θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζρεηηθήο ζήκαλζεο, θαζώο θαη ηελ ύπαξμε
ηξνρνλόκσλ, όπνπ πξόθεηηαη γηα απαγόξεπζε θπθινθνξίαο, ζηάζκεπζεο θαη ζηάζεο.
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΤΠΟΓ/ΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
- Με ηελ επηζήκαλζε όπσο κεξηκλήζεη γηα
ηνηρνθόιιεζε, επξεία δεκνζίεπζε θαη εθαξκνγή.

Ο
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
Θσκάο ΓΔΡΜΑΝΟ
Σαμίαξρνο

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ :
1. θ. ΔΗΑΓΓΔΛΔΑ ΠΡΩΣΟΓΗΚΩΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ
2. Γ.Α.Γ.Θ./Σ.Γ.Α.& Π..Δ.Α.-Σ.Δ.-Σ.Α.&ΑΛΛΟΓΑΠΩΝΣ.Γ.Τ./Γ.Γ..& Δ.Γ.
3. ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ
i. ΑΣΤΝΟΜΗΑ
ii. ΑΦΑΛΔΗΑ
iii. ΑΜΔΖ ΓΡΑΖ
iv. ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ
4. ΑΣΤΝΟΜΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΝΟΜΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ
5. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΗΜΔΝΑΡΥΔΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΡΟΥΑΗΑ
Fax : 2310 – 531 506
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6. ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Fax : 2310 - 546 612
7. Ο .Δ.Θ.
e-mail : info@oseth.com.gr
8. Ο.Α..Θ.
e-mail : oasth@oasth.gr
9. ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ/
ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ
Fax : 2310-429 700
10. Δ.Κ.Α.Β.
Fax : 2310- 340 177
11. Αζιεηηθόο ύιινγνο «ΜΔΑ ΣΡΗΣΩΝ»
Fax : 2310-200 361
e-mail : info@thesshalfmarathon.org

