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Καστοριά 12.09.2014
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ΑΠΟΦΑΣΗ -299«Απαγόρευση και ρύθμιση της κυκλοφορίας στα πλαίσια του «αγώνα Run Greece Ημιμαραθώνιος Καστοριάς 2014».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

¨Έχοντας υπόψη :
1. Στις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3542/2007 «Περί ΚΟΚ»
2. Την υπ’ αριθμ. 215/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς
3. Το αριθμ. Πρωτ. 1003/13/2-α από 03-09-2014 έγγραφο στις ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (κοινοποίηση )
4. Την από 11-09-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ στις ΔΤΥ του Δήμου
και αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή στις οδικής κυκλοφορίας , την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων την ασφάλεια αθλητών, θεατών και όσων λάβουν μέρος στην εν λόγω
διοργάνωση σε στις στις διαδρομές του αγώνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διακοπή στις κυκλοφορίας και την απαγόρευση στις στάθμευσης την Κυριακή 21-09-2014
από στις 08:00 π.μ. και μέχρι τη λήξη στις διεξαγωγής των αγώνων στις Δημοτικές Οδούς που
απαιτείται σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη στις Δ.Τ.Υ του Δήμου στις παρακάτω:
1. Τμήμα εντός πόλης (οδοί Μ. Αλεξάνδρου – Ορεστιάδος)
Aπαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης
σε όλους στις δρόμους που
περιλαμβάνονται στην διαδρομή αυτή των αθλητών πλην Νοσοκομειακών
οχημάτων σε έκτακτη Ανάγκη.
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Επιπλέον απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλους στις δημοτικούς (ή και δασικούς ή
ιδιωτικούς) δρόμους που συμβάλουν σε όλους στις παραπάνω δηλ.
Ορέστου
Δ.Γούναρη
Εμμανουήλ Παππά
Πατρ. Γεναδίου
Τσακάλωφ
Κασομούλη
Παπακωνσταντίνου
Βυζαντίου
Ρήγα Φεραίου
Πηχέων
Κ.Λάζου
Αγ. Θεολόγων κτλ.
Στις αποκλείεται η είσοδος στον δρόμο αυτό από στις παράπλευρες κατοικίες και
λοιπές εγκαταστάσεις.

2.Εξοδος Πόλης στις Νοσοκομείο – Ι.Μ. Μαυριωτίσσης – Ναυτικός Όμιλος (οδοί
Μαυριωτίσσης – Στρατηγού Σουγγαρίδη )
Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης σε όλο το μήκος του δρόμου στην
διαδρομή αυτή των αθλητών πλην Νοσοκομειακών οχημάτων σε έκτακτη Ανάγκη .
Επιπλέον απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλους στις δρόμους που συμβάλουν σε αυτόν
(δημοτικοί , δασικοί, Ιδιωτικοί κλπ).
Στις αποκλείεται η είσοδος στον δρόμο αυτό από στις παράπλευρες εγκαταστάσεις.
3.Τμήμα εντός Πόλης από Ναυτικό Όμιλο στις Πλατεία Μακεδονομάχων (οδοί Στρατηγού
Σουγγαρίδη – Λεωφόρος Νίκης – Ιουστινιανού στο ύψος στις Ορεστείων)
Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης σε όλο το μήκος του δρόμου στην
διαδρομή αυτή των αθλητών πλην Νοσοκομειακών οχημάτων σε έκτακτη Ανάγκη.
Επιπλέον απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλους στις δημοτικούς (ή ιδιωτικούς)
δρόμους που συμβάλουν σε όλους στις παραπάνω δηλ.










Ολυμπιάδος
Ηφαιστίωνος
Αλκέτα
Αντιγόνου
Αριδαίου
Πτολεμαίου
Αντιόχου
Κύπρου
Λ.Νίκης (παραλίμνιο τμήμα στο ύψος στις Ιουστινιανού) κτλ.
Στις αποκλείεται η είσοδος στον δρόμο αυτό από στις παράπλευρες κατοικίες και
λοιπές εγκαταστάσεις.
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4.Τμήμα εντός πόλης από Πλατεία Μακεδονομάχων έως τον τερματισμό (οδοί Ορεστείων
στο ύψος στις 11ης Νοεμβρίου – 11ης Νοεμβρίου – Μ. Αλεξάνδρου – Λεωφόρος Κύκνων στο
ύψος στις Ζαλόγγου)
Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης σε όλο το μήκος του δρόμου στην
διαδρομή αυτή των αθλητών πλην Νοσοκομειακών οχημάτων σε έκτακτη Ανάγκη .
Επιπλέον απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλους στις δημοτικούς (ή ιδιωτικούς)
δρόμους που συμβάλουν σε όλους στις παραπάνω δηλ.

















Ιουστινιανού
Στρ.Άρτη
Κορυτσάς
Αθ. Διάκου
Γ.Καραισκάκη
Γραβιάς
Λαζάρου & Αθηνάς Ρίζου
Ηροδότου
Θουκυδίδου
Ξενοφώντος
Πυθαγόρα
Αριστάρχου
Γαλιλαίου
Νεύτωνος
Ζαλόγγου
Διοικητηρίου κτλ.

Στις αποκλείεται η είσοδος στον δρόμο αυτό από στις παράπλευρες κατοικίες και λοιπές
εγκαταστάσεις.
Επιπλέον απαιτείται παράκαμψη κυκλοφορίας στις παρακάτω:
1. Από οικισμό Χλόης στις Κέντρο παράκαμψη στις οδού Ορεστείων μέσω Καλλιθέας
στις Σηματοδότη Γράμμου – Μ. Αλεξάνδρου (ο κόμβος θα χωριστεί και θα σημανθεί
διαγώνια ώστε να είναι δυνατή η κίνηση των οχημάτων από Καλλιθέα στις Γράμμου
και των αθλητών από 11ης Νοεμβρίου στις Μ. Αλεξάνδρου )
2. Για την είσοδο στην πόλη:
 Από τη Λ. Κύκνων παράκαμψη στο ύψος στις Ζαλόγγου και είσοδο στη
Γράμμου
 Από τη Ζαλόγγου (περιοχή ΛΥΒ) είσοδος μόνο στη Γράμμου.
Εφιστούμε την προσοχή, των μόνιμων κατοίκων καθώς και όσων βρεθούν στην πόλη πριν την
έναρξη στις διαδικασίας, στις εσωτερικές μετακινήσεις ή στην προσπάθεια εξόδου από την
Πόλη, καθώς στις οδοί συμβάλλουν σε αυτές που περιλαμβάνονται στις διαδρομές π.χ. Αγ.
Αθανασίου-Αλ. Κομνηνού με την 11ης Νοεμβρίου που θα είναι κλειστή.
Ο Δήμαρχος Καστοριάς
Ανέστης Αγγελής
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