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ElNAl oxΗMA
(EΠlTEΛoYΣΙ

'Επεlτα απo αvαφoρεζ μελ(λv
llαζl o7ι ωρισμ6voι Δημoι toυg
επ66αλαv πρoστψo 68.0o0 δρx.'

για τα τρoxoσπιτα πoυ ηταv oτα-
Θμευμ6να στoυζ δρoμoυζ, o
Συλλoγoq αWεδρα.σε αμεoα και
iπειτα απo eπαφεζ με τα Υπoυρ-
|/εια ΕσωτεριΚδv, Δημoσιαζ τα-
ξηζ και Mεταφoριiιv - Επικoιvωvι-
δv, rηρε ηv απαvηση πoU δη-
μoσιειouμe παΝπλειρωζ.

'στωζ 6λ6πετε τα τρox6σπιτα
εφoσov eιvαι εφoδιασμεvα με
σημειωμα πρoσdρησιlζ Φυμo0λ-
κησηζ), μπoρouv vα σταΘμευoUν
ελε0Θeρα, oπoυ eπιτρ6,πeται η
σταΦεUση |/ια δλα τα oxrιματα.

Για' ι<αλ6' Και για KαΚo oμωζ,
δev yαvετe τιπoτα, 6ταν τo τρo'
xoσπιτo Φe ειvαι σταΘμευμεvo
σε καπoιo δρoio, vα ΚoλΜσετε
μ6σα απ6 6νa ιnραΘυρo, μια φω-
τoτυπiα ηq απoφαoηζ τoυ Y-
πoυρY eιou Mεταφoριλv, καΘcδq
και μια φωτoτυπiα ηζ αδειαζ ρυ-
μoυλΚησεωζ.

Av, παρ' oλα αυτα, καπoιo oρ-
Υαvo σαζ 6ciιoει κληoη, παρερμη-
vευovταζ τoυζ Noμoυζ και τιζ
απoφασειζ τωv πρo[σταμενωv
τoυ αρx6v, κατι Πoυ δεv εiναι
ασUνiΘιστo oηv )μλρα μαζ, vα
απευΘυvεoτe αμ6oω9 στoν ΣUλ-
λoγo, o oπoιoζ Θα καvει τιζ απα-
ραiητεq εviργειεg yια vα δ6σει
λυoη oτo πρ66λημα oαζ.

ΠEPικΛHΣ MANΩΛonoΥΛoΣ
MΕΛoΣ τoY Δ.Σ'

Aπαντδνταg oτo παραπ<iνω (α) oxετιx6rπoυ μαg doτειλe τδΥτc';ρYεio
Δημ6oιαq Tαξηs με τo (α) 6μoιo,αναrρoριxα με την επι9oλri πρooτiμων oτoυg

uδιoxτliτεe τρoxooπiτων απo τoυg Δτ1μoυgιxαι τιg Koιν6τητεg ,Υια xρion πε-
ζoδρoμiων, πλατε ιιbν xλπ, σqg πληρoφoρo6με τα παραπ&τω:

l.-Η πρoσdρτηρη ρυμoυλΙoυμdrμ:ν oxηιriτων (τρoχdoπιτα xλπ) απo επLβατlχd
αυτox iνητα, ρυ9μi Ξεται απo τ Lξ διcιτdEε ι g ταlν αριΘμ..ιoo2 79/70/3r-l
72lB/7o' ιαι τ6823/78(ΦΕ'< 524/B/B-5-7}lαπoφdoει.rν τoυ Υπδυργεioυ Συγx/νιιilν

2.-Σ6μιρ<,lνα με τιc παραπ<iνω 6ιατdεειs ,ΥLα να επιτραπε! η.dλEη ρυμoυλxoυμθ'
νου cxdματoΞ (τρο.ν./πι.τοιl γλπ'l .ατιo εΓιιBατLx6 αυτoxiνητo ,θα πρ6πει νd xo-
ρηγη9εi,ειδιx6 oημεiοrμα πρoodρτηoηg,απo την αρμ6δια nεριφερειαxfl Noμαρxι(

xιi Yπηρεoiα τoυ ΙπoυρΥεioυ μαc.
3.-Απo τα πιo πdνor πρox$πτει ,6τιrαπoδειxτιx6 νoμiμoυ xυxλoιooρiαε των ρυ-

μoυλxoυμθνων oxημ&τωνrδεν .εiναι τα oτoι1ε!α αναΥνιoρioεoξ(xurατιxdg πιναxd-

δεg).αιρo6 τ€τoια lεν xoρηγo6νται ,αλλ& τo oημεiωμα πρoodρτηoηE τoυ ρυμoυλ

xoυμθνoυ oχτiματos. l
'Yστερα απo τα παραπdνω xαι επeιδτi ,xατΦ την απoΦτ1 μαg τα τρox6απιτα

α6μφωνα με τιg διατ6Eειg τoυ KoK,εiναι oxliματα,μπoρc'jν'yα' oτα9με0oυν

ελe6Θερα, αν δεν ..rr.,iρiΞl-ΞΞr*tr απαY6ρευoη απo τLg 6ιατ&Eειe τoυ dρ9_

ρoυ 34 τoυ KoK 6πω9 τρoπoπoιτiΘηxε με τo dρ9Ξ9_:6- τoυ ηrj9llJ9Ξ:-
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