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Θεζζαινλίθε, 17 Ννεκβξίνπ 2021

ΑΠΟΦΑΗ
ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. : 6675

Θέκα: «Μέηξα ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο ζε ηκήκαηα νδώλ θαη νδνύο ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο,
ην άββαην (20-11-2021) θαηά ηε δηάξθεηα ηέιεζεο Λακπαδεδξνκίαο, πιαίζηα 15νπ
Γηεζλνύο Μαξαζσλίνπ Γξόκνπ “ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ”».
1. Έρνληαο ππόςε:
i.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν.2696/1999 «Πεξί Κπξώζεσο ηνπ Κ.Ο.Κ.», όπσο
αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 48 ηνπ Ν.4313/2014.

i i.

Σν ππ’ αξίζκ. 1691/15/1047285 από 12-06-2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο θαη
Ννκηθήο Τπνζηήξημεο/ Α.Δ.Α. (ππ’ αξηζ. 1259/15/1086404 από 18-06-2015 δηαηαγή ηνπ
Α.Δ.Α.).

ii i.

Σα ππ’ αξηζ. 58 από 29-07-2021, 110 από 27-09-2021 & 190 από 09-11-2021 έγγξαθα ηεο
Οξγαλσηηθήο

Δπηηξνπήο

ηνπ

15νπ

Γηεζλνύο

Μαξαζσλίνπ

δξόκνπ

«ΜΔΓΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» θαη ηνπ 9νπ Νπρηεξηλνύ Ηκηκαξαζσλίνπ Θεζζαινλίθεο ζην Ννκό
Θεζζαινλίθεο».
iv .

Σελ ππ’ αξηζ. 1003/15/32-γ΄ από 13-11-2021 αλαθνξά ηεο Τπνδηεύζπλζεο Σξνραίαο
Θεζζαινλίθεο.

v.

Σελ ππ’ αξηζ. 3951/21/2368748 από 13-11-2021 αλαθνξά ηνπ

Σκήκαηνο Σξνραίαο

Υαιθεδόλαο.
v i.

Σν ππ’ αξηζ. 2132.15/8803/21

από 17-11-2021 έγγξαθν ηνπ ΚΔΝΣΡΙΚΟY

ΛΙΜΔΝΑΡΥΔΙΟY ΘΔ/ΝΙΚΗ
vi i .

Σν ππ’ αξηζ. 3490 από 16-11-2021 έγγξαθν ηνπ Ο..Δ./Γ-λζε Κπθινθνξίαο.

viii.

Σν από 12-11-2021 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο.

ix .

Σν ππ’ αξηζ. 47140 από 12-11-2021 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Κνξδειηνύ - Δπόζκνπ.

x.

Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ.
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2. Απνβιέπνληαο ζηελ νκαιή θαη αζθαιή δηεμαγσγή ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο, ηελ πξόιεςε ησλ
ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, ηελ αζθάιεηα ησλ δξνκέσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηέιεζεο Λακπαδεδξνκίαο, πιαίζηα 15νπ Γηεζλνύο Μαξαζσλίνπ Γξόκνπ “ΜΔΓΑ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ” ζην Ννκό Θεζζαινλίθεο θαη ηεο αθήο ηεο Αιεμάλδξεηνπ Φιόγαο
Μαξαζσλίνπ – Λακπαδεδξνκία Πέιια-Θεζζαινλίθε ηελ 20/11/2021.

ΑΠΟΦΑΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ
- Σν άββαην (20-11-2021) θαηά ηε δηάξθεηα ηέιεζεο Λακπαδεδξνκίαο, πιαίζηα 15νπ Γηεζλνύο
Μαξαζσλίνπ Γξόκνπ “ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ” ζην Ννκό Θεζζαινλίθεο :
(1) ηνλ Γήκν Κνξδειηνύ - Δπόζκνπ απαγνξεύνπκε από ώξα 14:00 ηελ θπθινθνξία θαη ηελ
ζηάζε όισλ ησλ νρεκάησλ, πξννδεπηηθά θαη αλάινγα κε ην ρξνληθό ζεκείν δηέιεπζεο ησλ
δξνκέσλ, ζηελ νδό Αλδξέα Παπαλδξένπ, από ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Μνλαζηεξίνπ κέρξη
ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Δζληθήο Αληηζηάζεσο θαη θαζ’ όιν ην πιάηνο απηήο, ζηελ νδό
Εζληθήο Αληηζηάζεωο, από ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Αλδξέα Παπαλδξένπ κέρξη ηε
ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Καηζαληώλε θαη θαζ’ όιν ην πιάηνο απηήο, ζηελ νδό Καηζαληώλε,
από ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Δζληθήο Αληηζηάζεσο κέρξη ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό
Φηιίππνπ Φιώξνπ θαη θαζ’ όιν ην πιάηνο απηήο, ζηελ νδό Φηιίππνπ Φιώξνπ από ηε
ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Καηζαληώλε κέρξη ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Μεγ. Αιεμάλδξνπ θαη
θαζ’ όιν ην πιάηνο απηήο, ζηελ νδό Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, από ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό
Φιώξνπ κέρξη ηo ύςνο ηεο Πιαηείαο Δπόζκνπ (νδόο Δπαγγειηζκνύ ηεο Θενηόθνπ ) θαη θαζ’
όιν ην πιάηνο απηήο.
(2) ηνλ Γήκν Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο, απαγνξεύνπκε από ώξα 14:30 ηελ θπθινθνξία θαη
ηελ ζηάζε όισλ ησλ νρεκάησλ, πξννδεπηηθά θαη αλάινγα κε ηε δηέιεπζε ησλ δξνκέσλ, ζηελ
νδό Αγίαο Παξαζθεπήο, από ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Μνλαζηεξίνπ κέρξη ηελ ζπκβνιή
ηεο κε ηελ νδό Θ.Υαηδίθνπ θαη θαζ’ όιν ην πιάηνο απηήο, ζηελ νδό Θ.Υαηδίθνπ, από ηελ
ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Αγ.Παξαζθεπήο κέρξη ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό

Λεσθ.

Γελδξνπνηάκνπ θαη θαζ’ όιν ην πιάηνο απηήο, ζηε Λεωθ. Δελδξνπνηάκνπ, από ηελ ζπκβνιή
ηεο κε ηελ νδό Θ. Υαηδίθνπ κέρξη ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό 28εο Οθησβξίνπ θαη κόλν ζην
ξεύκα πνξείαο πξνο ηελ νδό Καξανιή Γεκεηξίνπ, ζηελ νδό 28εο Οθηωβξίνπ, από ηελ
ζπκβνιή ηεο κε ηε Λεσθ. Γελδξνπνηάκνπ κέρξη ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Μ. Αιεμάλδξνπ
θαη κόλν ζην ξεύκα θπθινθνξίαο πξνο αλαηνιηθά, ζηελ νδό Μ. Αιεμάλδξνπ, από ηε ζπκβνιή
ηεο κε ηελ νδό 28εο Οθησβξίνπ κέρξη ην ύςνο ηεο πιαηείαο Δπηαιόθνπ θαη θαζ’ όιν ην πιάηνο
απηήο.
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- Από ώξα 14:45’ έσο πέξαο ηεο εθδήισζεο, λα απαγνξεπηεί επίζεο ε θπθινθνξία θαη ε ζηάζε
όισλ ησλ νρεκάησλ πέξημ ηεο πιαηείαο Δπηαιόθνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζπκβνιέο κε ηηο
νδνύο Μ. Αιεμάλδξνπ, Δι. Βεληδέινπ θαη Γ. Υαιθίδε, κε εμαίξεζε ηελ νδό Μ. Αιεμάλδξνπ γηα
ηελ νπνία ζα ηζρύζνπλ νη ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ (2).
- Η θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζα δηεμάγεηαη από ηνπο γύξσ δξόκνπο.
(3) Δπίζεο θαηά ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία, ζηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο, απαγνξεύνπκε από
ώξα 16:00 ηελ θπθινθνξία θαη ηελ ζηάζε όισλ ησλ νρεκάησλ, πξννδεπηηθά θαη αλάινγα κε ηε
δηέιεπζε ησλ δξνκέσλ ζηε Λεωθόξν Νίθεο θαη ζηελ νδό 30εο Οθηωβξίνπ θαζ’ όιν ην κήθνο
θαη πιάηνο απηώλ.
Άρθρο 2
Οη δηνξγαλσηέο ηεο Λακπαδεδξνκίαο είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή απηήο θαη ζα
πξέπεη λα ιάβνπλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα ζήκαλζεο θαη πξνθύιαμεο θαηά κήθνο ηεο
δηαδξνκήο απηήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπνδηεύζπλζε Σξνραίαο Θεζζαινλίθεο, ηνπνζεηώληαο
θώλνπο, θηγθιηδώκαηα θιπ. 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.
Άρθρο 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 κόλν ζε επείγνπζα πεξίπησζε, θαζώο θαη γηα ιόγνπο ζρεηηθνύο κε ηελ
άξηηα δηνξγάλσζε ηεο Λακπαδεδξνκίαο θαη κόλνλ θαηόπηλ ελεκέξσζεο ησλ επηθεθαιήο ησλ
αζηπλνκηθώλ κέηξσλ θαη ησλ δηνξγαλσηώλ.

Άρθρο 4
Οη παξαβάηεο ηεο παξνύζεο απόθαζεο δηώθνληαη θαη ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 420 ηνπ Π.Κ. θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 5, 9, 52, 103 θαη 104 ηνπ
Ν.2696/1999 «Πεξί θπξώζεσο ηνπ Κ.Ο.Κ.», όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Ν. 3542/2007
«Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Ο.Κ.».

Άρθρο 5
Η ηζρύο ηεο Απόθαζεο απηήο, αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 109 ηνπ
Κ.Ο.Κ., ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3861/2010, ηελ
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ηνπνζέηεζε ησλ ζρεηηθώλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θαζώο θαη ηελ ύπαξμε ηξνρνλόκσλ, όπνπ
πξνβιέπεηαη γηα απαγόξεπζε θπθινθνξίαο θαη ζηάζεο.
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΡΟΥΑΙΑ ΘΔ/ΝΙΚΗ

- Με ηελ επηζήκαλζε όπσο κεξηκλήζεη γηα
ηνηρνθόιιεζε, επξεία δεκνζίεπζε θαη εθαξκνγή.

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
α. θ. ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΠΡΩΣΟΓΙΚΩΝ ΘΔ/ΝΙΚΗ
β. θ. ΓΗΜΟΙΟ ΚΑΣΗΓΟΡΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ
γ. Γ.Α.Γ.Θ./Σ.Γ.Α.& Π..Δ.Α.-Σ.Δ.-Σ.Α.&
ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ-Σ.Δ.Λ./Γ.Γ..&Δ.Γ.
δ. ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ:
1. ΑΣΤΝΟΜΙΑ
2. ΑΦΑΛΔΙΑ
3. ΑΜΔΗ ΓΡΑΗ
4. ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΘΔ/ΝΙΚΗ
ε. Α.Σ. ΝΟΜΟΤ ΘΔ/ΝΙΚΗ
ζη. ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
Fax : 2310 -546 612
δ. ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ –ΜΔΝΔΜΔΝΗ
athletics@ampelokipi-menememeni
ε. ΓΗΜΟ ΚΟΡΓΔΛΙΟΤ - ΔΤΟΜΟΤ
xoroi.athlisis@kordelio-evosmos.gr
ζ. Γ/ΝΗ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΤΣΙΚΗ ΘΔ/ΝΙΚΗ
Fax :2310-330 587
η. Ο..Δ.Θ.
atheodori@oseth.com.gr
ηα. Ο.Α..Θ.
oasth@oasth.gr
ηβ. Ο..Δ./Γ-ΝΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
c.tourtas@gmail.com-aasp.soula@gmail.com
ηγ. ΣΑΘΜΟ ΚΣΔΛ «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ»
Email: info@macedonia.gr
ηδ. ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΔΝΑΡΥΔΙΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ
Email: thes.trοxaia@hcg
ηε. ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ/
ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
Fax : 2310-429 700
ηζη. Δ.Κ.Α.Β.
Fax : 2310- 340 177
ηδ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 15ΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΤ ΓΡΟΜΟΤ
«ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ»
e-mail:info@atgm.gr
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