
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα από Τ.Κ. Βλασίου έως Τ.Κ. Λεοντίτου». 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 του 
Ν.4313/2014. 

2. Την υπ’ αριθμ. 1259/15/541423 από 26/3/2015 Διαταγή Α.Ε.Α. 
3. Την υπ’ αριθμ. 626/ΙΑΝΟΣ/ΣΚ από 10/03/2023 αίτηση του ΚΙΤΣΟΚΩΣΤΑ Κων/νου, νόμιμου 

εκπροσώπου της «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», με την οποία αιτείται την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό 
τμήμα, από Τ.Κ. Βλασίου έως Τ.Κ. Λεοντίτου του Δήμου Αργιθέας (συμβατικές θέσεις 33, 585,586,587 
του οδικού τμήματος 2.1.3. στη χ.θ. 06+950,45). 

4. Την υπ’ αριθμ. 5424/23/506758 από 11-03-2023 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μουζακίου, 
με την οποία συνηγορεί για την ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου. 

5. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των 
τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, κάθε είδους οχήματος, επί της Επ. Οδού Μουζακίου – Άρτας και 
συγκεκριμένα στο οδικό τμήμα από την Τ.Κ. Βλασίου έως την Τ.Κ. Λεοντίτου (συμβατικές θέσεις 33, 
585,586,587 του οδικού τμήματος 2.1.3. στη χ.θ. 06+950,45) για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής 
νέας γέφυρας και άλλων χωματουργικών εργασιών, για το χρονικό διάστημα από 15/03/2023 έως 
και 30/09/2023. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την Επ. Οδό Μουζακίου – Άρτας προς Τ.Κ. Πετρίλου 
καθώς και σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια 
εταιρεία.  

 Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα. 

 Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου.  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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 Το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την 
επίδοση – δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του, που απορρέουν 
από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την 
επίβλεψη υλοποίησής τους.- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
 
1.Α.Τ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
(Σε δύο (2) αντίτυπα, για την επίδοση του ενός (1) στον αιτούντα, με 
αποδεικτικό επίδοσης, το οποίο να τηρηθεί στο αρχείο σας). 
2. κ. ΚΙΤΣΟΚΩΣΤΑ Κων/νο 
(Μέσω του Α.Τ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ). 
Για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, λαμβάνοντας 
όλα τα προσήκοντα μέτρα, για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία και τη λήψη κάθε μέτρου για την αποτροπή τροχαίων 
ατυχημάτων στο χώρο των εργασιών. 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
 
1. ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
2. ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ  
3. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
4. Τ.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
5. ΚΕΝΤΡΟ R/T ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
6. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΩΝ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
7. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
8. ΤΟΠΙΚΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
     (Για τη δημοσίευση της παρούσης αδαπάνως για το Δημόσιο) 

Καρδίτσα, 13 -03- 2023 
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 
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