
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τέλεση της εκδήλωσης "ARCADIA CLASSIC TOUR 2020"

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/474 από 21.11.2019 (ΦΕ.Κ. Β΄ 4273-22/11/2019) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.».
2.Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.2 εδάφιο ε΄ του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) «Αγώνες στις οδούς » όπωςτροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με άρθρο 17 Ν.4275/2014 (ΦΕ.Κ. Α΄ 149-15/9/2014).
3.Την υπ’αριθμ. A οικ. 82350-3809 από 24-12-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών (Φ.Ε.Κ.Β΄4948/31.12.2019).
4.Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 489/76 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ’ ατυχημάτωναυτ/των αστικής ευθύνης», όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86.
5.Τις από 13-9-2005, 4-12-2018 και 20-3-2019 Βεβαιώσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας ΠαλαιώνΑυτοκινήτων, σύμφωνα με τις οποίες η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. την εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα.
6.Το από 21-05-2020 έγγραφο του σωματείου «Ελληνική Λέσχη Ιστορικού Αυτοκινήτου(ΕΛΙΑ)» για τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για την πραγματοποίηση τηςεκδήλωσης«ARCADIA CLASSIC TOUR 2020» που θα διεξαχθεί στις 27 έως 28 Ιουνίου 2020 σε περιοχές των Νομών Αρκαδίας, Ηλείας και Αχαΐας σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναφέρεται σε αυτό.
7.Το υπ’ αριθμ 2671 από 21-05-2020 έγγραφο της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α, από το οποίο προκύπτει η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑ
Αρμόδιος: ΑΝΘΥΠ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Τηλέφωνο:
Φαξ: 
e-mail:  trafficpolice.div@astynomia.gr
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1259/ 20/1181406
Γ.Φ./Ε.Φ. Θεματολογίου: (2501/18)

ΑΘΗΝΑ , 06/06/2020

Page 1 of 2RTF Template

22/6/2020https://tws.ydt/arxeion-xml/pages/police/prot_beta/file-get?arx-files-disposition=inline...



σύμφωνη γνώμη της, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ARCADIA CLASSIC TOUR2020» και μας επισημαίνει ότι την ευθύνη για τη λήψη και εποπτεία των ενδεδειγμένων μέτρωνασφαλείας βαρύνουν αποκλειστικά το διοργανώνον σωματείο «Ελληνική Λέσχη Ιστορικού Αυτοκινήτου (ΕΛΙΑ)».
8.Τις αναφορές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αρκαδίας, Ηλείας και Αχαΐας από τις οποίες προκύπτει ότι συνηγορούν για την τέλεση της ανωτέρω εκδήλωσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την τέλεση της εκδήλωσης «ARCADIA CLASSIC TOUR 2020», που θα διεξαχθεί στις 27 έως 28 Ιουνίου 2020 στο οδικό δίκτυο σε περιοχές των Νομών Αρκαδίας, Ηλείας και Αχαΐας σύμφωνα με το πρόγραμμα του διοργανώνοντος σωματείου, το οποίο έχει αναλάβει και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., για την πρόληψη – αποτροπή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων καθώς και για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, με την προϋπόθεση ότι όλα τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στην εν λόγω εκδήλωση είναι ασφαλισμένα έναντι αστικής ευθύνης και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Α οικ. 82350-3809 από 24-12-2019 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών- Υποδομών και Μεταφορών. Επισημαίνεται ότι τόσο το σωματείο όσο και οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρήσουντα προβλεπόμενα, από τις σχετικές διατάξεις που αφορούν τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας COVID-19 και λοιπές σχετικές υγειονομικές διατάξεις προκειμένου διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
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