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Ημερομηνία 09/05/2018
Αριθμ. Πρωτ. 9604

Θζμα: «Απαγόρευςθ και ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτα πλαίςια του «RunGreece –
Σρζχω την Ελλάδα».
Απόφαςθ – 257 Ο Διμαρχοσ Καςτοριάσ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Το ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Ά/23.03.1999) «Κφρωςθ Κϊδικα Οδικισ
Κυκλοφορίασ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ζωσ ςιμερα.
2. Τουπ’ αρικμ. 7490/05-04-2018 ζγγραφο τθσ Αντιδθμαρχίασ Ακλθτιςμοφ και
το υπ’ αρικμ. 102/05-04-2018 ζγγραφο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
3. Τθν24/2018 απόφαςθ τθσ δθμοτικισ Κοινότθτασ Καςτοριάσ
4. Τθν 18/2018 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ
5. Τθν τεχνικι μελζτθ τθσ ΔΤΥ του Διμου μασ.
και αποβλζποντασ ςτην ομαλή και αςφαλή διεξαγωγή ςτισ οδικήσ κυκλοφορίασ την
πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αςφάλεια όςων λάβουν μζροσ ςτην εν
λόγω διοργάνωςη
ΑΠΟΦΑΙΖΩ
Τθ διακοπι τθσ κυκλοφορίασ και τθν απαγόρευςθ ςτάκμευςθσ, τθν Κυριακι 13-052018 από τισ 08:00π.μ.και μζχρι τθ λιξθ τθσ διεξαγωγισ των αγϊνων,ςτισ Δθμοτικζσ
Οδοφσ που απαιτείται ςφμφωνα με τθν Τεχνικι Μελζτθ ςτισ Δ.Τ.Υ του Διμου:
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1. Σμήμα εντόσ πόλησ (οδοί Μ. Αλεξάνδρου – Ορεςτιάδοσ)
Απαγόρευςθ κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ ςε όλουσ τουσ δρόμουσ που περιλαμβάνονται
ςτθν διαδρομι αυτι των ακλθτϊν πλην Νοςοκομειακϊν και οχημάτων ζκτακτησ
ανάγκησ.
Επιπλζον απαγόρευςθ κυκλοφορίασ ςε όλουσ τουσ δθμοτικοφσ (ι και δαςικοφσ ι
ιδιωτικοφσ) δρόμουσ που ςυμβάλουν ςε όλουσ τουσ παραπάνω δθλ.
Ορζςτου
Δ.Γοφναρθ
Εμμανουιλ Ραππά
Ρατρ. Γενναδίου
Τςακάλωφ
Καςςομοφλθ
Ραπακωνςταντίνου
Βυηαντίου
ιγα Φεραίου
Ρθχζων
Κ.Λάηου
Αγ. Θεολόγων κτλ.
Επίςθσ αποκλείεταιί θ είςοδοσ ςτον δρόμο αυτό από τισ παράπλευρεσ κατοικίεσ και λοιπζσ
εγκαταςτάςεισ.
2.Εξοδοσ Πόλησ προσ Νοςοκομείο – Ι.Μ. Μαυριωτίςςησ - Ναυτικόσ Όμιλοσ (οδοί
Μαυριωτίςςθσ - Στρατθγοφ Σουγγαρίδθ )
Απαγόρευςθ κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ ςε όλο το μικοσ του δρόμου ςτθν διαδρομι
αυτι των ακλθτϊν πλην Νοςοκομειακϊν και οχημάτων ζκτακτησ ανάγκησ.
Απαγόρευςθ κυκλοφορίασ ςε όλουσ τουσ δρόμουσ που ςυμβάλουν ςε αυτόν (δθμοτικοί ,
δαςικοί, ιδιωτικοί κλπ). Επίςθσ κα πρζπει να αποκλειςτεί θ είςοδοσ ςτον δρόμο
αυτό από τισ παράπλευρεσ εγκαταςτάςεισ.
3.Σμήμα εντόσ Πόλησ από Ναυτικό Όμιλο προσ Πλατεία Μακεδονομάχων (οδοί
Στρατθγοφ Σουγγαρίδθ - Λεωφόροσ Νίκθσ – Ιουςτινιανοφ ςτο φψοσ τθσ Ορεςτείων)
Απαγόρευςθ κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ ςε όλο το μικοσ του δρόμου ςτθν διαδρομι
αυτι των ακλθτϊν πλην Νοςοκομειακϊν και οχημάτων ζκτακτησ ανάγκησ.

Απαγόρευςθ κυκλοφορίασ ςε όλουσ τουσ δθμοτικοφσ (ι ιδιωτικοφσ) δρόμουσ που
ςυμβάλουν ςε όλουσ τουσ παραπάνω δθλ.
Ολυμπιάδοσ
Θφαιςτίωνοσ
Αλκζτα
Αντιγόνου
Αριδαίου
Ρτολεμαίου
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Αντιόχου
Κφπρου
Λ.Νίκθσ (παραλίμνιο τμιμα ςτο φψοσ τθσ Ιουςτινιανοφ) κτλ.
Αποκλείεται θ είςοδοσ ςτον δρόμο αυτό από τισ παράπλευρεσ κατοικίεσ και λοιπζσ
εγκαταςτάςεισ.
4.Σμήμα εντόσ πόλησ από Πλατεία Μακεδονομάχων ζωσ τον τερματιςμό (οδοί
Ορεςτείων ςτο φψοσ τθσ 11 Νοεμβρίου - 11 Νοεμβρίου – Μ. Αλεξάνδρου –
Λεωφόροσ Κφκνων ςτο φψοσ τθσ Ηαλόγγου/Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Ενθμζρωςθσ)
θσ

θσ

Απαγόρευςθ κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ ςε όλο το μικοσ του δρόμου ςτθν διαδρομι
αυτι των ακλθτϊν πλην Νοςοκομειακϊν και οχημάτων ζκτακτησ ανάγκησ.
Απαγόρευςθ κυκλοφορίασ ςε όλουσ τουσ δθμοτικοφσ (ι ιδιωτικοφσ) δρόμουσ που
ςυμβάλουν ςε όλουσ τουσ παραπάνω δθλ.
Ιουςτινιανοφ
Στρ.Άρτθ
Κορυτςάσ
Ακ. Διάκου
Γ.Καραιςκάκθ
Γραβιάσ
Λαηάρου & Ακθνάσ ίηου
Θροδότου
Θουκυδίδου
Ξενοφϊντοσ
Ρυκαγόρα
Αριςτάρχου
Γαλιλαίου
Νεφτωνοσ
Ηαλόγγου
Διοικθτθρίου κτλ.
Αποκλείεται θ είςοδοσ ςτον δρόμο αυτό από τισ παράπλευρεσ κατοικίεσ και λοιπζσ
εγκαταςτάςεισ.
Απαιτείται παράκαμψθ κυκλοφορίασ όπωσ παρακάτω:
1. Από οικιςμό Χλόθσ προσ το κζντρο τθσ Ρόλθσ, παράκαμψθ τθσ οδοφ
Ορεςτείων μζςω Καλλικζασ προσ Σθματοδότθ Γράμμου – Μ. Αλεξάνδρου (ο
κόμβοσ κα χωριςτεί και κα ςθμανκεί διαγϊνια ϊςτε να είναι δυνατι θ
κίνθςθ των οχθμάτων από Καλλικζα προσ Γράμμου και των ακλθτϊν από 11
Νοεμβρίου προσ Μ. Αλεξάνδρου )
2. Για τθν είςοδο ςτθν πόλθ:
Από τθ Λ. Κφκνων παράκαμψθ ςτο φψοσ τθσ Ηαλόγγου και είςοδο ςτθ
Γράμμου
Από τθ Ηαλόγγου (περιοχι ΛΥΒ) είςοδοσ μόνο ςτθ Γράμμου.

θσ
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Ππου απαιτοφνται παρακάμψεισ κυκλοφορίασ κα τοποκετοφνται κάγκελα
αςφαλείασ, πλαςτικά ςτθκαία ι πλαςτικοί κϊνοι και κα γίνεται τοποκζτθςθ
πινακίδασ υποχρεωτικισ πορείασ προσ τθ νζα κατεφκυνςθ (Ηαλλόγου& Λ. Κφκνων,
κόμβοσ Κωπθλατϊν, Ρλ. Μακεδονομάχων, Ορεςτείων & 11 Νοεμβρίου), ενϊ επί
τθσ Λ. Κφκνων και ςτον κόμβο ϋϋΚωπθλατϊνϋϋ κα υπάρχει ςθμαιοφόροσ για τθν
ζγκαιρθ προειδοποίθςθ των οδθγϊν επειδι τα ςυγκεκριμζνα ςθμεία κα φορτιςτοφν
κυκλοφοριακά.
θσ

Πςον αφορά τθν ζξοδο από τθν Ρόλθ θ οποία κα γίνεται μόνο δια μζςου τθσ
οδοφ Γράμμου, κα υπάρχει ςθμαιοφόροσ ςτο φωτεινό ςθματοδότθ τθσ οδοφ
Γράμμου και πλθροφοριακζσ πινακίδεσ προσ ενθμζρωςθ των οδθγϊν.
Εφιςτοφμε τθν προςοχι, των μόνιμων κατοίκων κακϊσ και όςων βρεκοφν
ςτθν πόλθ πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ, ςτισ εςωτερικζσ μετακινιςεισ ι ςτθν
προςπάκεια εξόδου από τθν Ρόλθ, κακϊσ πολλζσ οδοί ςυμβάλλουν ςε αυτζσ που
περιλαμβάνονται ςτισ διαδρομζσ π.χ. Αγ. Ακαναςίου-Αλ. Κομνθνοφ με τθν 11
Νοεμβρίου που κα είναι κλειςτι.

θσ

Οι παραπάνω ρυκμίςεισ ιςχφουν από τισ 08:00π.μ. μζχρι το τζλοσ των αγϊνων.
Ο Δήμαρχοσ Καςτοριάσ
Ανζςτησ Αγγελήσ

