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ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩT: 2501/14/66-α

Καρπενήσι, 14 Ιουνίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο κέντρο της ̟όλης του
Καρ̟ενησίου, λόγω διεξαγωγής της εκδήλωσης ¨¨Αντάµωµα φίλων
µοτοσικλέτας΄την 15,16 και 17/6/2018 στην κεντρική ̟λατεία
Καρ̟ενησίου».

Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ευρυτανίας
Έχοντας υ̟όψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν.2696/99 « Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε αντικαταστάθηκε και
ισχύει.
2. Την υ̟’ αριθµ. 8080/18/1126921
α̟ό 5/6/2018 αναφορά του
Α.Τ.Καρ̟ενησίου
3. Την ανάγκη ε̟ιβολής ̟ροσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων µε σκο̟ό
την οµαλή και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς ̟έριξ της κεντρικής
̟λατείας Καρ̟ενησίου, αλλά και της ακώλυτης ̟ραγµατο̟οίησης των
̟ρογραµµατισµένων εκδηλώσεων στις ο̟οίες θα συµµετάσχουν ̟ερί του
εξακόσιους (600) µοτοσικλετιστές

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1ο
Την διακο̟ή της κυκλοφορίας ̟αντός οχήµατος κατά τις ώρες:
20:00΄ έως 02:00΄ της 15/6/2018
11:00΄ έως 13:00΄και 20:00΄ έως 02:00’ της 16/6/2018 και
10:00΄ έως 16:00΄ της 17/06/2018, στις ̟αρακάτω οδούς:
• Ζηνο̟ούλου, α̟ό τον κόµβο στην είσοδο της ̟όλης (θέση Ρίζωµα),
µέχρι την κεντρική ̟λατεία Καρ̟ενησίου και τη συµβολή της µε την
οδό Εθν.Αντιστάσεως.
• Αθ. Καρ̟ενησιώτη, α̟ό τη διασταύρωση µε τη οδό Αγ. Νικολάου
Καρ̟ενησιώτη µέχρι την κεντρική ̟λατεία.
• Κ.Αιτωλού, α̟ό τη συµβολή της µε την οδό Σ̟.Τσιτσάρα µέχρι τη
συµβολή της µε την οδό Αθ. Καρ̟ενησιώτη.

ΑΔΑ: 6027465ΧΘ7-ΕΙ3
2

Άρθρο2ο
Το Α.Τ. Καρ̟ενησίου, για το χρονικό διάστηµα των ̟αρα̟άνω ρυθµίσεων,
να λάβει τα αναγκαία µέτρα αρµοδιότητάς του, µε σκο̟ό την α̟οφυγή
κυκλοφοριακών ̟ροβληµάτων και την εξασφάλιση οµαλών συνθηκών οδικής
κυκλοφορίας, µέσω ̟αρακαµ̟τηρίων οδών, µε την το̟οθέτηση ̟ρος τούτο
κατάλληλης σήµανσης και τη διάθεση τροχονόµων σε ε̟ίκαιρα σηµεία.

Άρθρο 3ο
Η ισχύς της ̟αρούσας α̟όφασης αρχίζει α̟ό την δηµοσίευσή της, σύµφωνα
µε το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Άρθρο 4ο
Οι ̟αραβάτες της ̟αρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ̟οινές ̟ου
ορίζονται α̟ό τον Ν.2696/99 ( Κ.Ο.Κ.) , ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει ,
καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η εφαρµογή ( εκτέλεση) της ̟αρούσας ανατίθεται στο Α.Τ.Καρ̟ενησίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ :
1. ΓΕ.Π.Α.∆.Σ.Ε.
2. Α.Τ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
3. ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
4. κ.Εισαγγελέα Πρωτ/κων
Ευρυτανίας
5. ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-Μ.Μ.Ε.
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