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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 

Αριθ.Απόφασης  21/2018 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ με Αριθμό 7/2018 από  17/7/2018. 

   

 Σήμερα στις Δεκαεπτά (17) του μηνός Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και  

ώρα 13.30μ.μ η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Καρπενησίου, συνήλθε στο 

Νέο Δημοτικό Κατάστημα σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της αριθμ.10088/13-7-

2018 πρόσκλησης της προέδρου της, που επιδόθηκε  σε κάθε μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής,  σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. 

Στην συνεδρίαση προήδρευσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. 

Γκαρίλα Γεωργία  (άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.3852/2010). 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τέσσερα (4) μέλη ήτοι: 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.Γκαρίλα Γεωργία  (πρόεδρος)       

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ίβρος Ιωάννης 

2.Κουτρομάνος Ταξιάρχης   Σώκος Γεώργιος 

3.Βονόρτας Δημήτριος  

4.Χαλκιάς Παντελής 

(αναπλ.μέλος της Κονιαβίτη 

Ευδοξία) 

 

  

  

   Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου κ. Δήμητρα 

Τσιούνη για την τήρηση των πρακτικών. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21/2018 

ΘΕΜΑ 1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για τις 

 εκδηλώσεις  του Δήμου Καρπενησίου στα πλαίσια των" ΓΙΟΡΤΩΝ ΔΑΣΟΥΣ 

2018 " 

 

 Η  πρόεδρος κ. Γκαρίλα Γεωργία εισηγούμενη το θέμα είπε  τα εξής: 

Λαμβάνοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ.243/03-07-2018 αίτημα της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ 

για διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για τις ημέρες και ώρες των  εκδηλώσεων του 

Δήμου Καρπενησίου, στα πλαίσια των "ΓΙΟΡΤΩΝ ΔΑΣΟΥΣ 2018"  

εισηγούμαστε τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: 

1. Να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην  οδό Ζηνοπούλου, από 

την είσοδο της πόλης την Κυριακή 22 Ιουλίου και τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 

από τις 19:00 έως 24:00 στο πλαίσιο των υπαίθριων εκδηλώσεων “Street Party” 

2. Να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων ατα τρία επίπεδα parking στην 

παλιά λαϊκή (Πάρκο Αθ. Καρπενησιώτη) τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 από τις 

20:00 έως 23:00 στο πλαίσιο υπαίθριας εκδήλωσης  
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3. Να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στον πεζόδρομο της οδού 

Κοσμά Αιτωλού την Κυριακή 5 Αυγούστου 2018 από τις 21:00 έως 24:00 στο 

πλαίσιο υπαίθριας εκδήλωσης 

4. Να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό  Ζηνοπούλου την 

Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 από τις 19:30 έως 21:30 στο πλαίσιο της 

υπαίθριας εκδήλωσης “Μποτσάρεια 2018”. 

5. Να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην  οδό Ζηνοπούλου, στο 

τμήμα γύρω από την πλατεία, την Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018 από τις 21:00 έως 

24:00 στο πλαίσιο υπαίθριας συναυλίας στην κεντρική πλατεία.  

6. Να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στους παρακάτω δρόμους για 

την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του Karpenissi Energy Run 10k και του  

παιδικού Kids Duathlon 2018, την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 από τις 9:00 έως 

12:00.  

 Η εκκίνηση του αγώνα είναι από την κεντρική πλατεία Καρπενησίου 

κατηφορίζοντας οι δρομείς προς τη Ζηνοπούλου και κατόπιν από την οδό 

Γεωργ. Γεννηματά με κατεύθυνση προς τον Εθνικό δρόμο Καρπενησίου- 

Λαμίας. Οι δρομείς περνούν από τον κόμβο προς το Αθλητικό Κέντρο 

Καρπενησίου και φτάνοντας στο Αθλητικό Κέντρο, κάνουν μια στροφή 

περιμετρικά του Αθλητικού αριστερόστροφα, βγαίνουν από την κεντρική 

πύλη και επιστρέφουν από την ίδια διαδρομή για τερματισμό στην κεντρική 

πλατεία Καρπενησίου.  

 Η διαδρομή του παιδικού διάθλου “Youth Duathlon” και “Fun run 2,5χλμ” 

θα ξεκινήσει από την πλατεία με αντίθετη κατεύθυνση, για να στρίψει απο 

την  οδό Παπαντωνίου και στη συνέχεια να κατηφορίσει από τις οδούς 

Γεναδίου, Κων. Ιατρίδου, Θερμοπυλών, για να φτάσει στην περιοχή στο 

πάρκινγκ στο “Ρίζωμα” και να ανέβει ξανά προς την πλατεία από την οδό 

Ζηνοπούλου. Το ποδηλατικό σκέλος του Παιδικού Διάθλου θα έχει εκκίνηση 

από το πάρκινγκ στο “Ρίζωμα” με πορεία προς την οδό Γεωργ.Γεννηματά 

και αναστροφή λίγο πριν τον κόμβο με τον Περιφερειακό Καρπενησίου.  

 Η διαδρομή του παιδικού διάθλου “Kids Duathlon” ξεκινάει με τρέξιμο από 

την πλατεία προς το πάρκινγκ και στη συνέχεια τα παιδιά συνεχίζουν με 

ποδήλατο μέχρι τη συμβολή των οδών Γεωργ. Γεννηματά και Κερκύρας 

αναστροφή και επιστροφή στο πάρκινγκ από όπου συνεχίζουν για 

τερματισμό στην πλατεία.   

 7. Επιπλέον Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης της  πλατείας της Τοπικής 

Κοινότητας Ασπροπύργου στον Σύλλογο Ασπροπυργιωτών “Ο Άγιος Γεώργιος” τον 

μήνα Αύγουστο για πραγματοποίηση υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων του 

συλλόγου.  

Συνεχίζοντας κάλεσε το σώμα να αποφασίσει. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 73 παρ 1.Βv και  94 του Ν. 3852/2010   

 Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν.3463/2006 

 Την αριθμ. 201/2018 απόφαση του Δ.Σ. «Περί μεταβίβασης αρμοδιότητας 

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής» 

 Το αριθμ. 243/03-07-2018   αίτημα της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ 

 Την αριθμ.  36/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ Καρπενησίου 

και μετά από διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Εγκρίνει τις παρακάτω κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις για τις ημέρες και ώρες των  

εκδηλώσεων του Δήμου Καρπενησίου στα πλαίσια των " ΓΙΟΡΤΩΝ ΔΑΣΟΥΣ 

2018" ως εξής: 

1. Να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην  οδό Ζηνοπούλου, από 

την είσοδο της πόλης την Κυριακή 22 Ιουλίου και τη Δευτέρα 13 
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Αυγούστου 2018 από τις 19:00 έως 24:00 στο πλαίσιο των υπαίθριων 

εκδηλώσεων “ Street Party” 

2. Να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στα τρία επίπεδα parking στην 

παλιά λαϊκή (Πάρκο Αθ. Καρπενησιώτη) τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 από 

τις 20:00 έως 23:00 στο πλαίσιο υπαίθριας εκδήλωσης  

3. Να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στον πεζόδρομο της οδού 

Κοσμά Αιτωλού την Κυριακή 5 Αυγούστου 2018 από τις 21:00 έως 24:00 

στο πλαίσιο υπαίθριας εκδήλωσης 

4. Να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Ζηνοπούλου την 

Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 από τις 19:30 έως 21:30 στο πλαίσιο της 

υπαίθριας εκδήλωσης “Μποτσάρεια 2018”. 

5. Να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Ζηνοπούλου, στο 

τμήμα γύρω από την πλατεία, την Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018 από τις 

21:00 έως 24:00 στο πλαίσιο υπαίθριας συναυλίας στην κεντρική πλατεία.  

6. Να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στους  παρακάτω δρόμους  

για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του Karpenissi Energy Run 10k 

και παιδικού Kids Duathlon 2018, την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 από τις 

9:00 έως 12:00. 

 Η εκκίνηση του αγώνα είναι από την κεντρική πλατεία Καρπενησίου 

κατηφορίζοντας οι δρομείς προς τη Ζηνοπούλου και κατόπιν από 

την οδό Γεωργ. Γεννηματά με κατεύθυνση προς τον Εθνικό δρόμο 

Καρπενησίου- Λαμίας. Οι δρομείς περνούν από τον κόμβο προς το 

Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου και φτάνοντας στο Αθλητικό Κέντρο, 

κάνουν μια στροφή περιμετρικά του Αθλητικού αριστερόστροφα, 

βγαίνουν από την κεντρική πύλη και επιστρέφουν από την ίδια 

διαδρομή για τερματισμό στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου.  

 

 Η διαδρομή του παιδικού διάθλου “Youth Duathlon” και “Fun run 

2,5χλμ” θα ξεκινήσει από την πλατεία με αντίθετη κατεύθυνση, για 

να στρίψει απο την  οδό Παπαντωνίου και στη συνέχεια να 

κατηφορίσει από τις οδούς Γεναδίου, Κων. Ιατρίδου, Θερμοπυλών, 

για να φτάσει στην περιοχή στο πάρκινγκ στο “Ρίζωμα” και να ανέβει 

ξανά προς την πλατεία από την οδό Ζηνοπούλου. Το ποδηλατικό 

σκέλος του Παιδικού Διάθλου θα έχει εκκίνηση από το πάρκινγκ στο 

“Ρίζωμα” με πορεία προς την οδό Γεωργ.Γεννηματά και αναστροφή 

λίγο πριν τον κόμβο με τον Περιφερειακό Καρπενησίου.  

 Η διαδρομή του παιδικού διάθλου “Kids Duathlon” ξεκινάει με 

τρέξιμο από την πλατεία προς το πάρκινγκ και στη συνέχεια τα 

παιδιά συνεχίζουν με ποδήλατο μέχρι τη συμβολή των οδών Γεωργ. 

Γεννηματά και Κερκύρας αναστροφή και επιστροφή στο πάρκινγκ 

από όπου συνεχίζουν για τερματισμό στην πλατεία.  
 

  7. Επιπλέον Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης της  πλατείας της Τοπικής 

Κοινότητας Ασπροπύργου στον Σύλλογο Ασπροπυργιωτών “Ο Άγιος Γεώργιος” τον 

μήνα Αύγουστο για την πραγματοποίηση των υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων 

του συλλόγου .  

 
Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση για τις 

περαιτέρω ενέργειες. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2018. 

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

Η πρόεδρος                                           Τα μέλη 

Βονόρτας Δημήτριος 
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Γκαρίλα Γεωργία         Κουτρομάνος Ταξιάρχης   

Χαλκιάς Παντελής 
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