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ΙΩΑΝΝΙΝΑ , 27/04/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ
Προσωρινές  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  σε  περιοχές  του  Νομού  Ιωαννίνων,  ενόψει  διεξαγωγής  του  αγώνα  ποδηλασίας
«Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2022» το Σάββατο 30-04-2022 & την Κυριακή 01-05-2022.-

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων
Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  των άρθρων 52 παρ.2,  44 και 109 του Ν. 2696 /  99 «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε - αντικαταστάθηκε και ισχύει.
2. Την  υπ’  αρίθμ.  6786/22/869050 από  27-04-2022  αναφορά–πρόταση  του  Τμήματος
Τροχαίας Ιωαννίνων.
3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποσκοπούντες  στην  ομαλή  και  ασφαλή  κυκλοφορία  πεζών  και  οχημάτων,  στην  περιοχή  τοπικής
αρμοδιότητας μας, λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα με την επωνυμία «Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος
Ελλάδας 2022»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Την προηγουμένη ημέρα και την ημέρα του αγώνα, λόγω των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματισθεί,
ως ακολούθως:

-Την απαγόρευση  στάθμευσης  στην  ενταύθα  οδό  Ακτή  Μιαούλη  και  στο  Δημοτικό  Parking  (έναντι
Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας)  από  το  Σάββατο  30-04-2022  και  ώρα  16:00,  μέχρι  πέρατος  του  αγώνα
μεσημβρινές ώρες την Κυριακή 01-05-2022.
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Κατά την μέρα διεξαγωγής του αγώνα κατά μήκος της διαδρομής, ως ακολούθως:

-Την Κυριακή 01-05-2022 και από ώρα 07:00 έως πέρατος αυτού, την απαγόρευση στάσης στάθμευσης
και την σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από την  Εθνική Οδό (6) Όρια Νομών
Ιωαννίνων - Τρικάλων (Κατάρα) χ.θ. 75+000 - Μέτσοβο - Περιφερειακή Οδός Λίμνης Ιωαννίνων ( χ.θ.
5+700  της  Εθνικής  Οδού  Ιωάννινα  -  Μέτσοβο)  -  Αμφιθέα  -Ντραμπάντοβα  -Μονή  Ντουραχάνι  -
διακλάδωση Λογγάδων –– Καστρίτσας – Εθνικής Αντιστάσεως – 3ης Σεπτεμβρίου – Αλ. Παπαναστασίου
–  Νικοπόλεως  –  Κενάν  Μεσαρέ  –  Στρ.  Βογιάνου  –  Λεωφ.  Κάρολου  Παπούλια  –  Λεωφ.  Κάρολου
Παπούλια έναντι δημοτικού πάρκιγκ περιοχή παλαιά Σφαγεία – τερματισμός διαδρομής.-

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη – μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων,
το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Οι  ανωτέρω  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις,  δύναται  να  παραταθούν  ή  να  μειωθούν  και  πέραν  των
καθορισμένων  ωρών,  εφόσον  οι  κυκλοφοριακές  συνθήκες  το  επιβάλλουν,  κατά  την  κρίση  του
Επικεφαλής των μέτρων του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Οι παραβάτες  της  παρούσας  τιμωρούνται  σύμφωνα  με  τις  ποινές  που  ορίζονται  από  τον  Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.),  όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και  ισχύει,  καθώς και  με  τις  εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 5ο

Από  τις  παραπάνω  απαγορεύσεις  εξαιρούνται  τα  οχήματα  άμεσης  ανάγκης  και  τα  οχήματα  των
διοργανωτών.

Ά ρ θ ρ ο 6ο

Η ισχύς  της  παρούσας  απόφασης  αρχίζει  από  την  δημοσίευση  της,  σύμφωνα με  το  άρθρο 109 του
Ν.2696/1999  Κ.Ο.Κ.,  την  ανάρτηση  της  στο  διαδίκτυο  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  Ν.3861/2010,  την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης και την παρουσία τροχονόμων του Τμήματος Τροχαίας
Ιωαννίνων.-

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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