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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2018

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & Ε. Ε. Ο.
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Aνθ/μος ΑΡΒΑΝΙΤΗ Στυλιανή
Ταχ. Δ/νση : Μαργαροπούλου 26 54 629
e-mail: dtrox.the@astynomia.gr
Τηλ. 2310-566218 (P.O.L. 3216136)
Fax : 2310-557545
AΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: 1003 / 15 / 81 - ιδ΄

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. : 5137

Θέμα : «Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε οδούς - τμήματα οδών του Δήμου Θεσσαλονίκης, το
Σάββατο (13–10-2018) κατά τη διάρκεια τέλεσης του 7ου Διεθνούς Νυχτερινού
Ημιμαραθώνιου Δρόμου Θεσσαλονίκης και Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5
χλμ.».
1. Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί
Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
2. Το υπ’ αριθ. 1691/15/1047285 από 12-06-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης
και Νομικής Υποστήριξης/ Α.Ε.Α. (υπ’ αρίθμ. 1259/15/1086404 από 18-06-2015
διαταγή του Α.Ε.Α.).
3. Το υπ’ αριθ. 1 από 29-06-2018 έγγραφο του συλλόγου «ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ» που
αφορά στη διεξαγωγή του 7ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Δρόμου
Θεσ/νικης & Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5 χλμ.
4. Την υπ’ αριθμ.1003/15/14-α΄ από 21-09-2018, αναφορά - πρόταση της Υποδ/νσης
Τροχαίας Θεσ/νικης.
5. Το υπ’ αρίθμ. 9535 από 25-09-2018 έγγραφο του Ο.Α.Σ.Θ.
6. Τ ο

υπ’

αριθ.

105959/7918

από

08-10-2018

έγγραφο

του

Δήμου

Θεσσαλονίκης/Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού.
7. Το υπ’ αριθ. 2132.15/8692/18 από 01-10-2018 έγγραφο του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Θεσ/νίκης/Γραφείο Γενικής Αστυνομίας/Τροχαία.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη

των τροχαίων ατυχημάτων, την ασφάλεια των πεζών δρομέων και την εξυπηρέτηση του
κοινού, κατά τη διάρκεια των αγώνων.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1
- Από ώρα 15.30΄ του Σαββάτου (13-10-2018) και μόνο για τον απολύτως αναγκαίο για
την τέλεση των αγώνων χρόνο, απαγορεύουμε την κυκλοφορία και τη στάση κάθε οδικού
οχήματος και από ώρα 06.00΄ την στάθμευση, εκεί όπου αυτή επιτρέπεται, κατά μήκος
της διαδρομής του 7ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Δρόμου Θεσσαλονίκης και
του Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος των 5 χλμ., ήτοι, στην Λεωφόρο Νίκης,
καθ’ όλο το μήκος και το πλάτος αυτής, στην 30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος και
το πλάτος αυτής, στην Λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου, καθ’ όλο το μήκος και το πλάτος
αυτής, στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου, από την συμβολή της με την Λεωφόρο Μεγάλου
Αλεξάνδρου έως την συμβολή της με την οδό Μανώλη Ανδρόνικου και μόνο στο ρεύμα
καθόδου, στην οδό Μανώλη Ανδρόνικου, καθ’ όλο το μήκος και το πλάτος αυτής, στην
οδό Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος και το πλάτος αυτής, στην οδό Πολυτεχνείου, καθ’
όλο το μήκος και το πλάτος αυτής, στην οδό Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος και το
πλάτος αυτής.
- Επίσης κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, απαγορεύουμε από ώρα 17.00΄ την
κυκλοφορία και τη στάση κάθε οδικού οχήματος και από ώρα 06.00΄ την στάθμευση στο
τμήμα της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, από την συμβολή της με την οδό Στρ.
Ναπολέοντος Ζέρβα έως την συμβολή της με την οδό Γ’ Σεπτεμβρίου.
ΑΡΘΡΟ 2

- Οι διοργανωτές του αγώνα είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων και
θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και προφύλαξης κατά μήκος
της διαδρομής του Ημιμαραθώνιου Δρόμου και του Δρόμου Υγείας 5 χλμ., σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Τροχαίας, τοποθετώντας κώνους, ταινίες
σημάνσεως, κινητά κιγκλιδώματα, εθελοντές (με ειδικούς επενδυτές) κ.λ.π., προς
αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διατάξεις του Κ.Ο.Κ, ιδιαίτερα στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας,
ώστε να αποτρέπεται η είσοδός τους από τη ζώνη πραγματοποίησης των αγώνων.
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ΑΡΘΡΟ 3

- Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα των διοργανωτών, τα
ασθενοφόρα και τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται σε επείγουσα και αναγκαία περίπτωση
και μόνον κατόπιν ενημέρωσης των επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων, καθώς και
των διοργανωτών, ώστε να διακόπτεται ο αγώνας.
ΑΡΘΡΟ 4

- Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 420 του Π.Κ., 4, 5, 9,52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/1999 «Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»¨ όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις
διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».
ΑΡΘΡΟ 5

- Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο
109 του Κ.Ο.Κ, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.
3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη
τροχονόμων, όπου πρόκειται για απαγόρευση κυκλοφορίας, στάθμευσης και στάσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- Με την επισήμανση όπως μεριμνήσουν για
τοιχοκόλληση, ευρεία δημοσίευση και εφαρμογή.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2. κ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
3. Γ.Α.Δ.Θ./Τ.Γ.Α.& Π.Σ.Ε.Α.-Τ.Ε.-Τ.Α.&ΑΛΛΟΔΑΠΩΝΤ.Δ.Υ./Γ.Δ.Σ.& Ε.Δ.
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
i. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ii. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
iii. ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
iv. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
5. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
6. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Fax : 2310 – 531 506
7. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Fax : 2310 - 546 612

Ο
ΑΝ. Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η
Γεώργιος ΜΠΟΥΣΚΑΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής
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8. Σ.Α.Σ.Θ.
Fax : 2310-483 071
9. Ο.Α.Σ.Θ.
Fax : 2310-947 595 & 929 973
10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Fax : 2310-429 700
11. Ε.Κ.Α.Β.
Fax : 2310- 340 177
12. Αθλητικός Σύλλογος «ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ»
Fax : 2310-200 361
e-mail : info@thesshalfmarathon.org

