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ΘΕΜΑ : « Προσωρινές  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις » 

 
Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΡΟΧΑΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής  Κυκλοφορίας» . 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών 

υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας». 
3. Την υπ’ αριθμ. 3111/19/1942266 από 17/09/2018 αναφορά του Α΄ Τ.Τ. Βορ/κης Αττικής και αποσκοπούντες 

στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς μας, λόγω 
διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία: «UNDER ARMOUR RUN KIFISSIA CHALLENGE»,   

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
1. Την προσωρινή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την Κυριακή 22/09/2019 και κατά τις 

ώρες 07.30΄-13.00΄, στις κατωτέρω οδούς και λεωφόρους, περιοχής Δήμου Κηφισιάς, ως εξής: 
 Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χαρ. Τρικούπη και Σαρανταπόρου και στα δύο (2) ρεύματα 

κυκλοφορίας. 
 Ιωνίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κηφισίας  και της οδού Αιγίνης. 
 Αιγίνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρανταπόρου και Χαρ. Τρικούπη και στα δύο (2) ρεύματα 

κυκλοφορίας. 
 Εκάλης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρανταπόρου και Χαρ. Τρικούπη. 
 Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Τατοΐου και στα δύο (2) ρεύματα 

κυκλοφορίας. 
 Τατοΐου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χαρ. Τρικούπη και Ερυθραίας (Α/Κ Βαρυμπόμπης) και στα δύο (2) 

ρεύματα κυκλοφορίας. 
 Ι. Ρίτσου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τατοΐου και Παπαναστασίου και στα δύο (2) ρεύματα 

κυκλοφορίας. 
 Σεβδικίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Παπαναστασίου και Τατοΐου. 
 Γρ. Λαμπράκη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Παπαναστασίου και Εθν. Αντιστάσεως. 
 Εθν. Αντιστάσεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως και  Διδώς Σωτηρίου και στα δύο 

(2) ρεύματα κυκλοφορίας. 
 Λήμνου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Καστρίτσας και στα δύο (2) ρεύματα 

κυκλοφορίας. 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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 Καστρίτσας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Θησέως και της οδού Πάρνηθας και στα δύο (2) ρεύματα 
κυκλοφορίας. 

 Φασίδερη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Καστρίτσας και της Πλ. Αριάδνης και στα δύο (2) ρεύματα 
κυκλοφορίας. 

 Δάσους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Παπαδάκη και Κέδρων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. 
 Παπαδάκη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Θησέως και της οδού Καστρίτσας και στα δύο (2) ρεύματα 

κυκλοφορίας. 
 Γιασεμιών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Παπαδάκη και Καστρίτσας. 
 Ανδρούτσου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καστρίτσας και Εθν. Αντιστάσεως και στα δύο (2) ρεύματα 

κυκλοφορίας. 
 Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, στο τμήμα της μεταξύ οδών Νικ. Πλαστήρα και Χαρ. Τρικούπη. 
 Παπαναστασίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σεβδικίου και Αγ. Σαράντα και στα δύο (2) ρεύματα 

κυκλοφορίας. 
  Αίαντος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χαρ. Τρικούπη και Τατοΐου. 

 
 
2. Το χρονικό διάστημα της παραπάνω κυκλοφοριακής ρύθμισης, δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί, καθώς και 

να μην εφαρμοσθεί, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του επικεφαλής των 
μέτρων Τροχαίας του Α΄ Τ.Τ. Β/Α Αττικής. 

 
3. Το Α΄ Τ.Τ. Β/Α Αττικής να μεριμνήσει σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα, για την υλοποίηση της 

παρούσας. 
 
4. Από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, καθώς και τις 

υποδείξεις - σήματα των Τροχονόμων, οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/ΔΟΥ (FAX:210-6400559) 
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/Δ-ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (FAX:210-9248108) 
3. Γ.Α.Δ.Α./ Τ.Ε. - Τ.Α.& ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – Τ.Γ.Α. & Π.Σ.Ε.Α.  
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡ/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
6. Α΄ Τ.Τ. ΒΟΡ/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

      Για την τοιχοκόλληση της παρούσας σε κεντρικά σημεία της περιοχής του και υποβολή αντιγράφου έκθεσης 
δημοσίευσης (τοιχοκόλλησης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Κ.Ο.Κ..    

7. Β΄ Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ Π.Α.Θ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 
8. Θ.Ε.Π.Ε.Κ. 
9. ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
10. Ο.Α.Σ.Α. (FAX:210-8212219) 
11. Ο.Σ.Υ. (210 - 4931902) 
12. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (FΑΧ: 210-7239786) 
13. ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ / Ε.Κ.Α.Β. (FΑΧ: 210-7460222) 

 

   
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΣΚΟΣ   
Αστυνομικός Διευθυντής 
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