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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..11η/2015..  

της ..19/05/2015.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..100/2015.. 
                      
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης για προσωρινές ρυθµίσεις στη Λ. Καΐρη στη 
∆.Κ. ∆ιονύσου στα πλαίσια του έργου : «∆ίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων σε οικισµούς του 
∆ήµου ∆ιονύσου – Κρυονέρι – Σταµάτα – Ροδόπολη – ∆ιόνυσος – Αγ. Στέφανος». 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της .11ης/ 19/05/2015..  ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..19η  Μαΐου 2015.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 12506/15-05-2015.. 
πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του 
άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη 
αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου      
ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..25 .. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Πρόεδρος. 
2.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
3.  ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
5.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
6.  ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
7.  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
8. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
9. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
10. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
11. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ      
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

12. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
13. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
14. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
15. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
16. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
17. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
19. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
20. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
21. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
22. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
2.  ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
3.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.  ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.  ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.  ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
8.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
10.  ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ). 
11.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
12.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
13.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
14.  ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
15.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
16.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 
    

  
 

 
 

. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. 
Χριστόπουλος ∆ηµήτριος. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Αφάρας Γεώργιος(δικαιολογηµένη απουσία), Αλεξανδρής ∆ηµήτριος (δικαιολογηµένη 
απουσία),  Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Κωστάκης ∆ηµήτριος(δικαιολογηµένη απουσία), 
Στασινοπούλου Αναστασία (δικαιολογηµένη απουσία), Αγγέλικα Παρασκευή(Παρή), Ζώτου 
Βασιλική, Ίσσαρης Γρηγόριος και Κανατσούλης Ιωάννης απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Οι  ∆.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ,  Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία,  ∆αρδαµάνης Βασίλειος, 
Καλαφατέλης Ιωάννης, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Ιωαννίδης Χαράλαµπος προσήλθαν κατά τη 
διάρκεια των ερωτήσεων. 

 
Αποχωρήσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 1 ου  θέµατος. 
• Η  ∆.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 14 ου  θέµατος. 
• Ο ∆.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 15 ου  θέµατος. 
• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 2 ου  θέµατος. 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Χαχαλή Ασηµίνα υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των 
πρακτικών. 

� Το 10ο  θέµα µε τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 ∆ήµου ∆ιονύσου», το 
16ο θέµα µε τίτλο: «Εκµίσθωση δηµοτικού περιπτέρου στη ∆.Ε. ∆ιονύσου µε τη διενέργεια 
πλειοδοτικής δηµοπρασίας» και το 19ο θέµα µε τίτλο: «Συµµετοχή του δήµου σε  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΟΜΙΛΟ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυµία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ - 
∆ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» µε διακριτικό τίτλο «EGTC 
SolidarCity NETWORK» και ορισµός εκπροσώπων» αποσύρθηκαν από την ηµερήσια διάταξη. 

                         
 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..100/2015.. 
 

� ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης για προσωρινές ρυθµίσεις στη Λ. Καΐρη στη 
∆.Κ. ∆ιονύσου στα πλαίσια του έργου : «∆ίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων σε οικισµούς του 
∆ήµου ∆ιονύσου – Κρυονέρι – Σταµάτα – Ροδόπολη – ∆ιόνυσος – Αγ. Στέφανος». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..13ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, Χωροταξίας & Πολεοδοµίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο  
για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 
 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Λυρούδιας Ευάγγελος  είπε τα εξής: 
 

24. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
25. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Την από 28-08-14 εργολαβική σύµβαση µεταξύ της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ και του ∆ήµου 
∆ιονύσου, διάρκειας είκοσι τεσσάρων(24) µηνών. 

2. Το γεγονός ότι το έργο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ και Εθνικούς Πόρους  
3. Την από 12/05/2015 θεώρηση της κυκλοφοριακής µελέτης που προσκοµίστηκε από την 

Ανάδοχο εταιρεία για ρυθµίσεις κυκλοφορίας στη Λ. Καΐρη στη ∆.Κ. ∆ιονύσου . 
4. Το µε αριθµ.πρωτ.11279/05-05-15 έγγραφο της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ µε το οποίο 

υποβλήθηκε η κυκλοφοριακή µελέτη του έργου του θέµατος.  

Στα πλαίσια του έργου του θέµατος, η Ανάδοχος εταιρεία προσκόµισε µελέτη κυκλοφοριακών 
ρυθµίσεων για την εκτέλεση εκσκαφών επί Λ. Καΐρη από τη συµβολή της µε τη Λ. ∆ιονύσου 
έως την οδό Μουσών. 

Ειδικότερα προτείνονται οι ακόλουθες ρυθµίσεις: 

Α) ∆ιακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων που κινούνται επί της Λ. Καΐρη από την Λ. 
∆ιονύσου µέχρι την οδό Μουσών. Η διακοπή απαιτείται να γίνει προκειµένου να κατασκευαστεί ο 
αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων, ο οποίος έχει βάθος σκάµµατος από 3,50µ. έως 5,50µ. και 
πλάτος 1,40µ. 

Β) Τα οχήµατα τα οποία κινούνται µε άνοδο προς Ν. Μάκρη επί της Λ. ∆ιονύσου και επιθυµούν 
να εισέλθουν στη Λ. Καΐρη, θα συνεχίσουν την πορεία τους επί της Λ. ∆ιονύσου και στη νησίδα 
που βρίσκεται στη συµβολή της Λ. ∆ιονύσου µε την οδό Ανθέων, θα στρίβουν αριστερά επί της 
οδού Ανθέων και εν συνεχεία αριστερά στην οδό ∆εινοκράτους. 

Γ) Τα οχήµατα τα οποία κινούνται µε κάθοδο προς Ν. Ερυθραία επί της Λ. ∆ιονύσου και 
επιθυµούν να εισέλθουν στη Λ. Καΐρη, στη νησίδα που βρίσκεται στη συµβολή της Λ. ∆ιονύσου 
µε την οδό Ανθέων, θα στρίβουν δεξιά και εν συνεχεία αριστερά στην οδό ∆εινοκράτους. 

∆) Τα οχήµατα τα οποία κινούνται µε κάθοδο επί της Λ. Καΐρη µε κατεύθυνση προς τη Λ. 
∆ιονύσου, θα στρίβουν αριστερά στην οδό Πυθαγόρα. Ενώ, αντίστοιχα, τα οχήµατα που 
κινούνται µε κατεύθυνση την οδό Μουσών δεν επηρεάζονται από τη ρύθµιση και θα συνεχίσουν 
την πορεία τους επί της Λεωφόρου. 

Ε) Τα οχήµατα τα οποία κινούνται µε κάθοδο επί της οδού Μουσών µε κατεύθυνση την Λ. 
∆ιονύσου, θα στρίβουν αριστερά επί της Λ. Καΐρη και εν συνεχεία δεξιά στην οδό Πυθαγόρα.  

Λόγω όµως της παραπάνω διακοπής κυκλοφορίας στη Λ. Καΐρη θα πρέπει να γίνουν και οι 
παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µε τις αντίστοιχες πινακίδες: 

• Προειδοποίηση επί της Λ. ∆ιονύσου για απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήµατα λόγω 
εκτέλεσης έργων, απαγόρευση στροφής στη Λ. Καΐρη στην άνοδο µε ρυθµιστικές πινακίδες, 
(Ρ-27) αντίστοιχα.  

• Προειδοποίηση επί της Λ. Καΐρη για απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήµατα λόγω 
εκτέλεσης έργων, υποχρεωτική πορεία δεξιά στην οδό Μουσών µε ρυθµιστικές πινακίδες, (Ρ-
48) αντίστοιχα.  

• Προειδοποίηση επί της Λ. Καΐρη εκατέρωθεν του εν λόγω τµήµατος για απαγόρευση εισόδου 
σε όλα τα οχήµατα µε ρυθµιστικές πινακίδες (Ρ-7), για κίνδυνο λόγω εκτελούµενων εργασιών 
επί της οδού µε πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-20) καθώς και για υποχρεωτικό πέρασµα 
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από τα δεξιά και τα αριστερά αντίστοιχα, εµποδίου µε πληροφοριακές πινακίδες (Π-77, Π-78) 
συνδυασµένες µε ανακλαστικούς φανούς. 

• Προειδοποίηση στη συµβολή των οδών Πυθαγόρα µε Ανθέων υποχρεωτικής πορείας δεξιά 
στην οδό Ανθέων µε ρυθµιστική πινακίδα (Ρ-48). 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα έργα να 
εκτελεστούν το συντοµότερο δυνατό χωρίς να προκληθούν περεταίρω προβλήµατα στη 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων.  

Επίσης δε θα επιτραπεί διακοπή της κυκλοφορίας πέραν του προβλεπόµενου χρόνου χωρίς 
αιτιολογηµένη αίτηση παράτασης. Το χρονικό διάστηµα των ρυθµίσεων ορίζεται στις είκοσι (20) 
ηµέρες από την θεώρηση της ρύθµισης στην αρµόδια ∆/νση Τροχαία.  

Κατόπιν των ανωτέρω :  

καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για προσωρινές ρυθµίσεις 
κυκλοφορίας στη Λ. Καΐρη στα πλαίσια του έργου : «∆ίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων σε 
οικισµούς του ∆ήµου ∆ιονύσου – Κρυονέρι – Σταµάτα – Ροδόπολη – ∆ιόνυσος – Αγ. 
Στέφανος». 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση .  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την από 28-08-14 εργολαβική σύµβαση µεταξύ της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ και του ∆ήµου 

∆ιονύσου. 
� Το γεγονός ότι το έργο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ και Εθνικούς Πόρους  
� Την από 12/05/2015 θεώρηση της κυκλοφοριακής µελέτης. 
� Το µε αριθµ.πρωτ.11279/05-05-15 έγγραφο της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ.  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
                                               

Εγκρίνει τις προσωρινές ρυθµίσεις κυκλοφορίας στη Λ. Καΐρη στη ∆.Κ. ∆ιονύσου στα πλαίσια του 
έργου : «∆ίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων σε οικισµούς του ∆ήµου ∆ιονύσου – Κρυονέρι – Σταµάτα 
– Ροδόπολη – ∆ιόνυσος – Αγ. Στέφανος» ως κατωτέρω: 

Α) ∆ιακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων που κινούνται επί της Λ. Καΐρη από την Λ. 
∆ιονύσου µέχρι την οδό Μουσών. Η διακοπή απαιτείται να γίνει προκειµένου να κατασκευαστεί ο 
αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων, ο οποίος έχει βάθος σκάµµατος από 3,50µ. έως 5,50µ. και 
πλάτος 1,40µ. 

Β) Τα οχήµατα τα οποία κινούνται µε άνοδο προς Ν. Μάκρη επί της Λ. ∆ιονύσου και επιθυµούν να 
εισέλθουν στη Λ. Καΐρη, θα συνεχίσουν την πορεία τους επί της Λ. ∆ιονύσου και στη νησίδα που 
βρίσκεται στη συµβολή της Λ. ∆ιονύσου µε την οδό Ανθέων, θα στρίβουν αριστερά επί της οδού 
Ανθέων και εν συνεχεία αριστερά στην οδό ∆εινοκράτους. 
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Γ) Τα οχήµατα τα οποία κινούνται µε κάθοδο προς Ν. Ερυθραία επί της Λ. ∆ιονύσου και επιθυµούν 
να εισέλθουν στη Λ. Καΐρη, στη νησίδα που βρίσκεται στη συµβολή της Λ. ∆ιονύσου µε την οδό 
Ανθέων, θα στρίβουν δεξιά και εν συνεχεία αριστερά στην οδό ∆εινοκράτους. 

∆) Τα οχήµατα τα οποία κινούνται µε κάθοδο επί της Λ. Καΐρη µε κατεύθυνση προς τη Λ. ∆ιονύσου, 
θα στρίβουν αριστερά στην οδό Πυθαγόρα. Ενώ, αντίστοιχα, τα οχήµατα που κινούνται µε 
κατεύθυνση την οδό Μουσών δεν επηρεάζονται από τη ρύθµιση και θα συνεχίσουν την πορεία τους 
επί της Λεωφόρου. 

Ε) Τα οχήµατα τα οποία κινούνται µε κάθοδο επί της οδού Μουσών µε κατεύθυνση την Λ. ∆ιονύσου, 
θα στρίβουν αριστερά επί της Λ. Καΐρη και εν συνεχεία δεξιά στην οδό Πυθαγόρα.  

Λόγω όµως της παραπάνω διακοπής κυκλοφορίας στη Λ. Καΐρη θα γίνουν και οι παρακάτω 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µε τις αντίστοιχες πινακίδες: 

• Προειδοποίηση επί της Λ. ∆ιονύσου για απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήµατα λόγω 
εκτέλεσης έργων, απαγόρευση στροφής στη Λ. Καΐρη στην άνοδο µε ρυθµιστικές πινακίδες, 
(Ρ-27) αντίστοιχα.  

• Προειδοποίηση επί της Λ. Καΐρη για απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήµατα λόγω 
εκτέλεσης έργων, υποχρεωτική πορεία δεξιά στην οδό Μουσών µε ρυθµιστικές πινακίδες, (Ρ-
48) αντίστοιχα.  

• Προειδοποίηση επί της Λ. Καΐρη εκατέρωθεν του εν λόγω τµήµατος για απαγόρευση εισόδου 
σε όλα τα οχήµατα µε ρυθµιστικές πινακίδες (Ρ-7), για κίνδυνο λόγω εκτελούµενων εργασιών 
επί της οδού µε πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-20) καθώς και για υποχρεωτικό πέρασµα 
από τα δεξιά και τα αριστερά αντίστοιχα, εµποδίου µε πληροφοριακές πινακίδες (Π-77, Π-78) 
συνδυασµένες µε ανακλαστικούς φανούς. 

• Προειδοποίηση στη συµβολή των οδών Πυθαγόρα µε Ανθέων υποχρεωτικής πορείας δεξιά 
στην οδό Ανθέων µε ρυθµιστική πινακίδα (Ρ-48). 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα έργα να 
εκτελεστούν το συντοµότερο δυνατό χωρίς να προκληθούν περεταίρω προβλήµατα στη κυκλοφορία 
πεζών και οχηµάτων.  

Επίσης δε θα επιτραπεί διακοπή της κυκλοφορίας πέραν του προβλεπόµενου χρόνου χωρίς 
αιτιολογηµένη αίτηση παράτασης. Το χρονικό διάστηµα των ρυθµίσεων ορίζεται στις είκοσι (20) 
ηµέρες από την θεώρηση της ρύθµισης στην αρµόδια ∆/νση Τροχαίας.  
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί : α)στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια»  και β) να 
εφαρµοσθούν τα οριζόµενα από το άρθρο 79 Ν. 3463/2006(∆ΚΚ). 
 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ. 
                                                                       ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
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                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                       ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 

         ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
            ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.  
            ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 

                                                                       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε την ευθύνη για 
την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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