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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 25η 

Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44370/20-9-2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ. 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Αγγελάκη Ναυσικά, Αλόγλου Αναστάσιος (Τάσος), Αποστολάκη Νίκη, Αποστολάκης Σπυρίδων, Αρχοντάκης Γρηγόριος, 

Αρχοντάκης Νικόλαος, Βαλυράκης Στυλιανός, Βάμβουκας Αναστάσιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, 

Βουρλάκης Νικόλαος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γιακουμογιαννάκης Μύρων, Γιαννακάκης Ιωάνης, Γούλας Λάμπρος, Δαμιανάκης 

Ευτύχιος, Δρακάκης Πέτρος, Ζερβουδάκη Ελένη, Καλογριδάκης Μιχαήλ, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, 

Κοκοτσάκης Πέτρος, Κουκουβιτάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης, Λειψάκης Δημήτριος, Λιβάνιος 

Βασίλειος, Λουτσέτης Χαράλαμπος, Μαράκης Ιωάννης, Μιχαηλάκης Στυλιανός, Νικηφοράκης Ιωάννης, Ξανθουδάκης Γεώργιος, 

Παπαδογιάννης Αριστείδης, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σημαντηράκης Ιωάννης, 

Σπυριδάκης Ιωάννης, Σφυράκης Ιωάννης, Τελεμένης Βαϊτσης (Βάνος), Τζίκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, Τσουπάκης 

Μιχαήλ, Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Φραγκάκης Ιωάννης, Χαζιράκης Νικόλαος, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη - 

Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδάκης Νεκτάριος. 
Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αρχοντάκης Νικόλαος και Σφυράκης Ιωάννης. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη.  
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Αγιάς Πετραντωνάκης Ιωάννης, Αγίας 

Μαρίνας Σοϊλεντάκης Αριστείδης, Απτέρων Μαρινάκης Παναγιώτης, Γαλατά Κατσιφαράκης Ιωάννης-Ηλίας, Μουρνιών Σχοινάς 

Μιχαήλ, Νεροκούρου Καλομοιράκης Κοσμάς, Περιβολίων Μιχαηλίδης Πέτρος, Σούδας Κλωθάκης Δημήτριος, Στερνών 

Γιανναράκης Δημήτριος, Χανίων Ζησάκης Πέτρος μέλος, Θερίσου Φυτουράκη Σοφία, Κάμπων Γαρμπιδάκης Αντώνιος, Μουζουρά 

Καλορμάκης Ελευθέριος και Πλατυβόλας Κοτσιφάκης Αντώνιος.  
Οι παραπάνω Πρόεδροι ψήφισαν θετικά για τα θέματα που τους αφορούν. 
Κατά τη συζήτηση της 555/2019 απόφασης προσήλθε ο κ. Βλαζάκης Νικόλαος, μετά την 556/2019 απόφαση αποχώρησαν οι κ.κ. 

Μαράκης Ιωάννης, Σπυριδάκης Ιωάννης, μετά την 559/2019 απόφαση αποχώρησαν οι κ.κ. Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Λειψάκης 

Δημήτριος, Τζίκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, μετά την 563/2019 αποχώρησε ο κ. Βάμβουκας Αναστάσιος, μετά την 

577/2019 απόφαση αποχώρησαν οι κ.κ. Ρίζος Σεραφείμ, Φραγκάκης Εμμανουήλ, ενώ μετά την 586/2019 απόφαση αποχώρησαν 

οι κ.κ. Αρχοντάκης Γρηγόριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης και Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος.  
Η υπ’ αριθμ. 555/2019 απόφαση, μετά από πρόταση του Προέδρου του Σώματος συζητήθηκε ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.  

................................................................................................................................................................... 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 591 

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’ αριθμ. 41886/18-9-2019 

έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για 

εκτέλεση έργου του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και έχει ως εξής: 
 

Σας στέλνουμε συνημμένα την αίτηση του Ο.Τ.Ε. Α.Ε για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ», «FTTH Α/Κ 

ΚΥΔΩΝΑ» και παρακαλούμε για την λήψη Απόφασης που αφορά την διακοπή κυκλοφορίας 

από 1/10/2019  και για 7 μήνες, δηλαδή έως 1/5/2020 
 
Η σειρά των εργασιών που αναλυτικά αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση της Μελέτης θα γίνεται σε 
συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ», «FTTH A/K ΚΥΔΩΝΑ ΧΑΝΙΩΝ»,   Αναδόχου INTRAKAT 
ΑΕ 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  FTTH A/K ΚΥΔΩΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 
Για την σήμανση του παραπάνω έργου, με σκοπό την ασφαλή εκτέλεσή του, καθώς και την κατά το 
δυνατόν ομαλή και ασφαλή κίνηση των οχημάτων στα κατά μήκος τμήματα  των οδών εντός του Δήμου 
Χανίων θα γίνουν τοπικές παρεμβάσεις, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τις οριζοντιογραφίες της 
μελέτης, έχουν ληφθεί  υπόψη το Φ.Ε.Κ. 905Β/20-05-2011 Οδηγίες Μελετών Τεχνικών Έργων, όλοι οι 
ισχύοντες κανονισμοί και διατάξεις για την ασφαλή εκτέλεση παρόμοιων έργων, καθώς και όσα 
καθορίζονται από το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ. και την εγκύκλιο 220/15-01-2015 του Υπ. Υποδομών και 
Μεταφορών, όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα. 
Γενικά για την εργοταξιακή σήμανση, θα χρησιμοποιηθούν πινακίδες ρυθμιστικές, αναγγελίας κινδύνου, 
ένδειξης επικίνδυνων σημείων, εκτροπής κυκλοφορίας, αναλάμποντες φανοί, πλέγμα σήμανσης, κώνοι 
σήμανσης και όπου χρειαστεί θα υπάρχουν σηματωροί. 
Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες:  
1) Την διάνοιξη μικροτάφρου συνολικού μήκους 16.291,00 μ. διαστάσεων πλάτους  0,08 μ. και βάθους 
0,45 μ. στα οδοστρώματα των οδών όπως φαίνεται παρακάτω.  
2) Την κατασκευή 44 φρεατίων διαστάσεων 1,40μ x 1,00μ x 1,00μ στα οδοστρώματα των οδών. 

ΑΔΑ: ΩΧΧΜΩΗ5-9ΤΒ



          Αρ. Απόφασης: 591 

 2

 

 

 

 

3) Την τοποθέτηση 20 καμπινών μαζί με τα φρεάτια εξυπηρέτησής τους.  
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει με την λήψη της απόφασης έγκρισης και η διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κατασκευής του προβλέπετε να είναι επτά (7) μήνες. 
 

ΟΔΟΙ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς θα συναποφασίζεται με την τεχνική 
υπηρεσία του Δήμου λόγω παράλληλα εκτελούμενων έργων οδοποιίας. 
 

1. Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ από οδό ΑΚΤΗ ΚΑΝΑΡΗ έως οδό ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ μήκους  
96,00μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

2. Οδός ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ 
μήκους 113,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση 
των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

3. Οδός ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ από οδό ΠΑΡΔΑΛΗ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ μήκους 147,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

4. Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ από οδό ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ έως οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ 
μήκους  95,00 μ. χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

5. Οδός ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ έως οδό ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΟΔΟΥ 
μήκους 106,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση 
των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

6. Οδός ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ από οδό ΠΑΡΔΑΛΗ έως οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ μήκους 
48,00μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

7. Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΚΑΘΕΤΗ τομή ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ μήκους 10,00 
μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

8. Οδός ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ από οδό  ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ έως οδό 1η πάροδο 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ μήκους  48,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση 
της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

9. Οδός ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ από οδό 1Η ΠΑΡΟΔΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ έως οδό 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ μήκους 48,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και 
διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

10. Οδός 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ από οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ έως 
οδό ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ μήκους 76,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της 
κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

11. Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ από οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ έως οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ μήκους 82,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και 
διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

12. Οδός ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από οδό ΠΑΡΔΑΛΗ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ μήκους 241,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

13. Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ από οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έως οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ 
μήκους 90,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 
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14. Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ από οδό ΠΑΡΔΑΛΗ έως οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ αρ.11 μήκους  125,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

15. Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ έως οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 
μήκους 80,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

16. Οδός ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ από οδό ΠΑΡΔΑΛΗ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ μήκους 215,00μ. 
χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

17. Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ από οδό ΠΑΡΔΑΛΗ έως οδό ΣΕΛΙΝΟΥ μήκους 53,00μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

18. Οδός ΠΕΙΡΑΙΩΣ από οδό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ αρ.65 μήκους 58,00μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

19. Οδός ΠΕΙΡΑΙΩΣ από οδό ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ αρ.55 μήκους 67,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

20. Οδός ΠΕΙΡΑΙΩΣ από οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ έως οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 
μήκους  85,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και 
διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

21. Οδός ΠΕΙΡΑΙΩΣ από οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ έως οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ μήκους 81,00μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

22. Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ από οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ αρ.12 & ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ 
μήκους 58,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

23. Οδός ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ έως οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 
μήκους 60,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

24. Οδός ΠΕΙΡΑΙΩΣ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ έως οδό ΚΑΘΕΤΗ μήκους 10,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

25. Οδός ΠΕΙΡΑΙΩΣ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ έως οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ μήκους 68,00 
μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

26. Οδός ΠΕΙΡΑΙΩΣ από οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ έως οδό ΣΚΑΛΙΔΗ μήκους 70,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

27. Οδός ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΔΑΛΗ από οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ έως οδό ΠΑΤΡ. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ μήκους 150,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας 
και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

28. Οδός ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΔΑΛΗ από οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ έως οδό ΣΕΛΙΝΟΥ μήκους 
15,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

29. Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ έως οδό ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΔΑΛΗ μήκους 65,00 
μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 
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30. Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ από οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ έως οδό ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ μήκους 
60,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

31. Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ από οδό ΒΑΣΣΟΥ έως οδό ΤΡΙΓΕΤΑ μήκους 38,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 
ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της 
οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

32. Οδός ΤΡΙΓΕΤΑ από οδό ΣΕΛΙΝΟΥ έως οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ μήκους 118,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 
ημερών. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

33. Οδός ΒΑΣΣΟΥ από οδό ΣΕΛΙΝΟΥ έως οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ μήκους 146,0 μ. χρονικής διάρκειας 2 
ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της 
οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

34. Οδός ΘΥΜΙΑΝΗΣ από οδό ΒΑΣΣΟΥ έως οδό ΚΑΜΠΩΝ μήκους 63,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 
ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της 
οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

35. Οδός ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ από οδό ΣΕΛΙΝΟΥ έως οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ μήκους 113,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

36. Οδός ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΑΝΑΛΗ από οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ έως οδό ΑΓΝΕΙΟΥ μήκους 65,00μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

37. Οδός ΑΓΝΕΙΟΥ από οδό ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΑΝΑΛΗ έως οδό ΣΕΛΙΝΟΥ μήκους 25,00μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

38. Οδός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ. ΛΙΟΝΑΚΗ από οδό ΣΕΛΙΝΟΥ έως οδό ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΑΝΑΛΗ μήκους 45,00 
μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από 
παράπλευρες οδούς. 

39. Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ από οδό  ΣΥΙΑΣ έως οδό ΣΚΙΝΕΡ μήκους 55,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. 
Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με 
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

40. Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ από οδό  ΣΚΙΝΕΡ έως οδό ΜΑΛΑΞΗΣ μήκους 81,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 
ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της 
οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

41. Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ από οδό  ΜΑΛΑΞΗΣ έως οδό ΚΑΜΠΩΝ μήκους 65,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 
ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της 
οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

42. Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΣΚΙΝΕΡ έως οδό ΚΑΜΠΩΝ  μήκους 10,00μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

43. Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΣΥΙΑΣ έως οδό ΒΑΣΣΟΥ μήκους 10,00μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

44. Οδός ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως οδό ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ
 μήκους 15,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και 
διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

45. Οδός ΣΚΙΝΕΡ από οδό ΣΕΛΙΝΟΥ έως οδό ΠΡΑΙΔΟΥ μήκους 53,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 
ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

46. Οδός ΠΡΑΙΔΟΥ από οδό ΣΚΙΝΕΡ έως οδό ΤΕΡΜΑ ΠΡΑΙΔΟΥ μήκους 100,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

47. Οδός ΠΡΑΙΔΟΥ από οδό ΣΚΙΝΕΡ έως οδό ΣΥΙΑΣ μήκους 48,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. 
Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

48. Οδός ΣΥΙΑΣ από οδό ΣΕΛΙΝΟΥ έως οδό ΠΡΑΙΔΟΥ μήκους 55,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 
ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 
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49. Οδός ΣΥΙΑΣ από οδό ΠΡΑΙΔΟΥ έως οδό ΚΟΚΚΙΝΟΥ μήκους 21,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 
ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

50. Οδός ΒΑΦΕ από οδό ΣΥΙΑΣ έως οδό ΠΕΤΡΩΦ μήκους 27,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. 
Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

51. Οδός ΠΕΤΡΩΦ από οδό ΒΑΦΕ έως οδό ΠΕΤΡΩΦ μήκους 31,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. 
Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με 
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

52. Οδός ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΔΗΚΩΝ από οδό ΠΕΤΡΩΦ έως οδό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ μήκους 78,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

53. Οδός ΒΑΦΕ από οδό ΠΕΤΡΩΦ έως οδό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ μήκους 69,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 
ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

54. Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ από οδό ΠΕΤΡΩΦ έως οδό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ μήκους 62,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

55. Οδός ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ από οδό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ έως οδό ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ μήκους 
25,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

56. Οδός ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ έως οδό ΣΕΛΙΝΟΥ μήκους 66,00μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

57. Οδός ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ έως οδό ΣΕΛΙΝΟΥ μήκους 76,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

58. Οδός ΠΑΠΑΜΑΛΕΚΟΥ από οδό ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟΥ έως οδό ΜΟΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ μήκους 120,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

59. Οδός 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΑΠΑΜΑΛΕΚΟΥ από οδό ΠΑΠΑΜΑΛΕΚΟΥ έως οδό 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ 
ΠΑΠΑΜΑΛΕΚΟΥ μήκους 36,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας 
και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

60. Οδός 2Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΑΠΑΜΑΛΕΚΟΥ από οδό ΠΑΠΑΜΑΛΕΚΟΥ έως οδό 2Η ΠΑΡΟΔΟΣ 
ΠΑΠΑΜΑΛΕΚΟΥ μήκους 28,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας 
και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

61. Οδός ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟΥ από οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ έως οδό ΚΑΜΠΩΝ μήκους 72,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

62. Οδός ΚΑΜΠΩΝ από οδό ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟΥ έως οδό ΘΥΜΙΑΝΗΣ μήκους 72,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

63. Οδός ΚΙΣΣΑΜΟΥ από οδό 1Η ΠΑΡΟΔΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ έως οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ αρ.97-95 μήκους 
144,00μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

64. Οδός ΚΙΣΣΑΜΟΥ από οδό ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟΥ έως οδό ΕΝΑΝΤΙ 1Η ΠΑΡΟΔΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
 μήκους 25,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και 
διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

65. Οδός ΚΙΣΣΑΜΟΥ από οδό ΒΑΣΣΟΥ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 133,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 
ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της 
οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

66. Οδός ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΒΑΣΣΟΥ έως οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ μήκους 10,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
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υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

67. Οδός ΚΙΣΣΑΜΟΥ από οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 67,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

68. Οδός ΚΙΣΣΑΜΟΥ από οδό ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 139,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

69. Οδός ΚΙΣΣΑΜΟΥ  ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ αρ.60 έως οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ αρ.33 μήκους 
9,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

70. Οδός ΚΙΣΣΑΜΟΥ από οδό ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ έως οδό ΤΡΙΓΕΤΑ μήκους 35,00 μ. χρονικής διάρκειας 
1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της 
οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

71. Οδός ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΩΛΕΩΣ) από οδό ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ έως οδό 
ΤΕΡΜΑ ΠΑΡΟΔΟΥ ΠΟΛΕΝΤΑ μήκους 108,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνει διακοπή της 
κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση 
των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

72. Οδός ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ (1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ) από οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως οδό 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ μήκους 60,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με 
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα 
γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

73. Οδός ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ από οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως οδό ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ μήκους 38,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

74. Οδός ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ από οδό ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ έως οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ μήκους 67,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.. 

75. Οδός ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ αρ.40 μήκους 70,00 
μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από 
παράπλευρες οδούς.. 

76. Οδός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από οδό ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ έως οδό ΚΑΛΤΑΚΗ μήκους 25,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

77. Οδός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από οδό ΚΑΛΤΑΚΗ έως οδό ΞΕΠΑΠΑ μήκους 63,00μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

78. Οδός ΚΑΛΤΑΚΗ από οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως οδό ΚΑΛΤΑΚΗ αρ.16-18 μήκους 100,00 
μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από 
παράπλευρες οδούς.. 

79. Οδός ΞΕΠΑΠΑ από οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως οδό ΙΩΝΙΑΣ μήκους 110,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

80. Οδός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από οδό ΞΕΠΑΠΑ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ αρ. 29 μήκους 
120,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

81. Οδός ΛΟΥΤΡΟΥ από οδό ΞΕΠΑΠΑ  έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 110,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.. 

82. Οδός ΚΑΛΤΑΚΗ από οδό ΞΕΠΑΠΑ  έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 95,00 μ. χρονικής διάρκειας 
1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.. 

83. Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό ΚΑΛΤΑΚΗ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 90,00 μ. χρονικής διάρκειας 
1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της 
οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 
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84. Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 70,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

85. Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΚΑΛΤΑΚΗ έως οδό ΚΙΣΣΑΜΟΥ μήκους 12,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

86. Οδός ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ από οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ έως οδό ΚΑΛΗΣΠΕΡΙΔΩΝ μήκους 47,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

87. Οδός ΚΑΛΗΣΠΕΡΙΔΩΝ από οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ έως οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ μήκους 
87,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

88. Οδός ΣΚΑΛΙΔΗ από οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ μήκους 145,00 μ. χρονικής διάρκειας 
2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος 
της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

89. Οδός ΣΚΑΛΙΔΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΣΚΑΛΙΔΗ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ μήκους 14,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

90. Οδός ΣΚΑΛΙΔΗ από οδό ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ έως οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ μήκους 162,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

91. Οδός ΣΚΑΛΙΔΗ από οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως οδό ΣΚΑΛΙΔΗ αρ.28-26 μήκους 78,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

92. Οδός ΣΚΑΛΙΔΗ από οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως οδό ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ μήκους 100,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 
ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της 
οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

93. Οδός ΣΚΑΛΙΔΗ από οδό ΣΚΑΛΙΔΗ αρ.22 έως οδό ΧΑΛΗΔΩΝ μήκους 56,00 μ. χρονικής διάρκειας 
1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της 
οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

94. Οδός ΣΚΑΛΙΔΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό 1866 έως οδό ΧΑΛΗΔΩΝ μήκους 10,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

95. Οδός 1866 από οδό ΣΚΑΛΙΔΗ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 126,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 
ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της 
οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

96. Οδός 1866 ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό 1866 αρ.40-44 έως οδό 1866 μήκους 10,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

97. Οδός ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ από οδό ΣΚΑΛΙΔΗ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 107,00 μ. χρονικής διάρκειας 
2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος 
της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

98. Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ έως οδό 1866 μήκους 36,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 
ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της 
οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

99. Οδός ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ από οδό ΣΚΑΛΙΔΗ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 90,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

100. Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ έως οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ μήκους 61,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

101. Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 12,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

102. Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 197,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 
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103. Οδός ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ από οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ έως οδό ΣΚΑΛΙΔΗ μήκους 65,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

104. Οδός ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ από οδό 1866 έως οδό ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ μήκους 137,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

105. Οδός 1866 από οδό ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ έως οδό 1866 αρ.13-9-11 μήκους 32,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

106. Οδός 1866 από οδό ΚΡΙΑΡΗ έως οδό 1866 αρ.13-17 μήκους 15,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 
ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της 
οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

107. Οδός 1866 από οδό ΚΟΡΑΚΑ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 45,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. 
Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με 
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

108. Οδός ΜΑΘΙΟΥ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ από οδό ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ  έως οδό ΜΑΘΙΟΥ 
ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ αρ.8-20 μήκους 25,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της 
κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

109. Οδός ΜΑΘΙΟΥ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ από οδό ΚΡΙΑΡΗ έως οδό ΚΟΡΑΚΑ μήκους 33,0 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

110. Οδός ΜΑΘΙΟΥ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ από οδό ΚΟΡΑΚΑ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 33,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

111. Οδός ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από οδό ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 142,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

112. Οδός ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ από οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ έως οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ μήκους 78,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

113. Οδός ΚΡΙΑΡΗ από οδό 1866 έως οδό ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ μήκους 129,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 
ημερών. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.. 

114. Οδός ΚΟΡΑΚΑ από οδό 1866 έως οδό ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ μήκους 117,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 
ημερών. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.. 

115. Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ έως οδό ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ μήκους  65,0 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

116. Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 10,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

117. Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό 1866 & ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ αρ.32-34 μήκους 
152,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

118. Οδός ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ από οδό ΠΕΡΙΔΟΥ έως οδό ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ αρ.52 μήκους 112,0 μ. 
χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

119. Οδός ΠΕΡΙΔΟΥ (ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ) από οδό ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ έως οδό ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ μήκους 
70,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από 
παράπλευρες οδούς.. 
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120. Οδός ΠΕΡΙΔΟΥ (ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ) από οδό ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ έως οδό ΠΕΡΙΔΟΥ αρ.17-19-21 
μήκους 71,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης 
και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από 
παράπλευρες οδούς. 

121. Οδός ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ από οδό ΠΕΡΙΔΟΥ έως οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ μήκους 244,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

122. Οδός ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ έως οδό ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε μήκους 162,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

123. Οδός ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ από οδό ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ έως οδό ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ αρ.72-74-76 μήκους 
45,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

124. Οδός ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ από οδό ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε έως οδό ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ αρ.85-83 μήκους 
60,00 μ. χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

125. Οδός ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ από οδό ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε έως οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ μήκους 72,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

126. Οδός ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε από οδό ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως οδό Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ μήκους 118,0 μ. χρονικής 
διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

127. Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ έως οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ μήκους 120,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

128. Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ  μήκους 
12,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

129. Οδός Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ από οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ έως οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ μήκους 163,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

130. Οδός ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ από οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ αρ.11-13-9 έως οδό ΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ μήκους 176,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας 
και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

131. Οδός ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΣΜΥΡΝΗΣ έως οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ 
μήκους 10,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

132. Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από οδό ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ έως οδό Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ μήκους 67,00 
μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

133. Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ έως οδό ΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ μήκους 12,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και 
διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

134. Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από οδό Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ έως οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ μήκους 
36,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

135. Οδός Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ αρ.46 μήκους 
58,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 
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136. Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ έως οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ   μήκους 
100,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

137. Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ έως οδό 
ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ μήκους 16,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της 
κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

138. Οδός ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ μήκους 93,00 
μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

139. Οδός ΚΥΔΩΝΙΑΣ από οδό ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ) έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 285,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

140. Οδός ΣΜΥΡΝΗΣ από οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 306,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

141. Οδός ΙΩΝΙΑΣ από οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 217,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

142. Οδός ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ από οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ έως οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ μήκους 124,00 
μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων 
στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

143. Οδός ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ από οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ αρ.48 
μήκους 30,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

144. Οδός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ έως οδό 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ αρ.15 μήκους 75,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση 
της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

145. Οδός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 
181,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

146. Οδός ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ από οδό ΙΩΝΙΑΣ12 έως οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ αρ.22-
24 μήκους 60,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση 
των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

147. Οδός ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ από οδό ΣΜΥΡΝΗΣ έως οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
μήκους 38,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

148. Οδός ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ από οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως οδό ΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ μήκους 70,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και 
διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

149. Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ έως οδό 
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ μήκους 12,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της 
κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

150. Οδός ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ μήκους 
176,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

151. Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από οδό ΚΕΛΑΙΔΗ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 205,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
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υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

152. Οδός ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ μήκους 
77,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

153. Οδός ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ από οδό ΛΟΥΤΡΟΥ έως οδό ΚΥΔΩΝΙΑΣ μήκους 71,00 μ. χρονικής διάρκειας 
1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της 
οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

154. Οδός ΞΕΠΑΠΑ από οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ μήκους 64,00 
μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

155. Οδός Ι. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ από οδό ΞΕΠΑΠΑ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 80,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.. 

156. Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΞΕΠΑΠΑ έως οδό ΞΕΠΑΠΑ μήκους 14,00 
μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

157. Οδός ΞΕΠΑΠΑ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ μήκους 296,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

158. Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ 
μήκους 12,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

159. Οδός ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ μήκους 288,00 
μ. χρονικής διάρκειας 3 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων 
στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

160. Οδός ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ αρ.56 μήκους 
70,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

161. Οδός ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ από οδό ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ έως οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ αρ.76-74 μήκους 
146,00 μ. χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

162. Οδός ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ από οδό ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ έως οδό ΠΑΡΘ. ΚΕΛΑΙΔΗ μήκους 100,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

163. Οδός ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ από οδό  ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ αρ.63-67 έως οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ 
μήκους 68,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

164. Οδός ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ από οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ έως οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ μήκους 98,00 
μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

165. Οδός ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ από οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ έως οδό ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ μήκους 202,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

166. Οδός ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ από οδό ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ έως οδό ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ μήκους 82,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

167. Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από οδό ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ έως οδό ΞΕΠΑΠΑ μήκους 113,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 
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168. Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από οδό ΞΕΠΑΠΑ έως οδό ΠΟΛΕΝΤΑ μήκους 84,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

169. Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ από οδό ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ έως οδό ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ 
μήκους 12,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

170. Οδός ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ από οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως οδό ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ μήκους 88,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

171. Οδός ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ από οδό ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ έως οδό ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ αρ.123 
μήκους 56,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

172. Οδός 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ από οδό ΣΤ. ΠΟΛΕΝΤΑ έως οδό ΞΕΠΑΠΑ μήκους 92,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

173. Οδός ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΕΛΑΙΔΗ από οδό ΚΕΛΑΙΔΗ έως τέρμα Παρόδου μήκους 72,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

174. Οδός ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ από οδό ΚΕΛΑΙΔΗ έως οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ αρ.56 μήκους 49,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

175. Οδός ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ από οδό ΚΕΛΑΙΔΗ έως οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ μήκους  97,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο 
υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των 
εργασιών. 

176. Οδός ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ από οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ έως οδό ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ μήκους 
88,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των 
οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

177. Οδός ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ από οδό ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ έως οδό 
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ αρ. 71 μήκους 57,00 μ. χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση 
της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

178. Οδός ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ από οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ αρ.72 έως οδό ΞΕΠΑΠΑ μήκους 168,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

179. Οδός ΜΟΥΛΕΤΕ από οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ έως οδό ΜΟΥΛΕΤΕ αρ.8-10 μήκους 100,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.. 

180. Οδός ΑΝ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ από οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ έως οδό ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ μήκους 78,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

181. Οδός ΑΝ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ από οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ έως οδό ΑΝ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ μήκους 60,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

182. Οδός ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ από οδό ΞΕΠΑΠΑ έως οδό ΚΛΗΜΑΤΟΣ μήκους 143,00 μ. χρονικής διάρκειας 
2 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος 
της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

183. Οδός ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΚΟΥΛΑ από οδό  ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ  έως τέρμα παρόδου μήκους 58,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

184. Οδός ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΚΟΥΛΑ από οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ έως οδό ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ μήκους 83,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 

185. Οδός ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ από οδό ΚΛΗΜΑΤΟΣ έως οδό ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ μήκους 30,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 
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186. Οδός ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ από οδό ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ έως οδό ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ μήκους 65,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

187. Οδός ΚΛΗΜΑΤΟΣ από οδό ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ έως οδό ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ μήκους 108,0 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση των οχημάτων στο υπόλοιπο 
πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. 

188. Οδός 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΛΗΜΑΤΟΣ από οδό ΚΛΗΜΑΤΟΣ έως τέρμα παρόδου μήκους 65,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.. 

189. Οδός 2Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΛΗΜΑΤΟΣ από οδό ΚΛΗΜΑΤΟΣ έως τέρμα παρόδου μήκους 46,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.. 

190. Οδός ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ από οδό ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ έως οδό ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ μήκους 186,00 μ. 
χρονικής διάρκειας 2 ημερών. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς.. 

191. Οδός ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ από οδό ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ έως οδό  ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 
μήκους 439,00 μ. χρονικής διάρκειας 4 ημερών. Θα γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και διέλευση 
των οχημάτων στο υπόλοιπο πλάτος της οδού, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά 
εκτέλεσης των εργασιών. 

192. Οδός ΑΜΑΡΙΟΥ από οδό ΕΦ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ έως οδό Αμαρίου ν11 μήκους 66,00 μ. χρονικής 
διάρκειας 1 ημέρας. Θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην 
πλευρά εκτέλεσης των εργασιών. Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. 
Εάν το υπολειπόμενο πλάτος της οδού κριθεί μη ασφαλές για την διέλευση των οχημάτων σε αυτό, ή λόγω 
ύπαρξης άλλων δικτύων (ύδρευση- αποχέτευση) η εκσκαφή της μικροτάφρου γίνει σε σημείο που δεν 
αφήνει ικανό πλάτος για την ασφαλή κυκλοφορία, θα γίνεται διακοπή της κυκλοφορίας έως την 
ολοκλήρωση των εργασιών. 
   
Η τομή της όδευσης που θα υλοποιηθεί στο οδόστρωμα θα έχει πλάτος 0,08μ έως 0,16μ και βάθος 0,45μ 
έως 0,60μ. Η εν λόγω κατάληψη οδοστρώματος θα είναι επαναλαμβανόμενη ανά τμήματα, ενώ το κάθε 
τμήμα που θα δίνεται ξανά στην κυκλοφορία θα είναι έτοιμο προς ασφαλή χρήση. 
Η χρονική διάρκεια των εργασιών κάθε τμήματος μικροτάφρου είναι: Α) Αυθημερόν θα γίνεται η εκσκαφή 
της μικροτάφρου, η τοποθέτηση σωλήνων και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα. Β) Μετά από 5 
ημέρες θα γίνεται η τελική αποκατάσταση με ασφαλτικό, προκειμένου στο διάστημα αυτό να πάρει τις 
απαιτούμενες αντοχές το μπετό και να φύγει η υγρασία. Στο χρονικό διάστημα από την σκυροδέτηση μέχρι 
την πλήρη αποκατάσταση με ασφαλτικό, θα παραμένουν οι πινακίδες σήμανσης καθώς και οι κώνοι και οι 
πινακίδες Π-78 που θα τοποθετούνται πάνω στην μικροτάφρο.   
     Η σήμανση για τα ευθύγραμμα τμήματα και τα φρεάτια θα γίνει βάσει του συνημμένου 1ου 
σκαριφήματος «Γενική σήμανση κυκλοφοριακής ρύθμισης οδοστρώματος αστικής οδού διπλής 
κυκλοφορίας με στένωση λωρίδας κυκλοφορίας». 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
       
Στις οδούς που δεν θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας, θα εφαρμοστεί το Σκαρίφημα 1 «Γενική σήμανση 
κυκλοφοριακής ρύθμισης οδοστρώματος αστικής οδού  με στένωση λωρίδας κυκλοφορίας» με την 
ισχύουσα ροή κυκλοφορίας. 
Μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών θα αποδίδεται στην κυκλοφορία η οδός σε πλάτος ικανό ώστε 
αυτή να διεξάγεται απρόσκοπτα και προς τις δύο κατευθύνσεις εφαρμόζοντας τη σταθερή εργοταξιακή 
σήμανση. 
Θα τοποθετούνται ειδοποιητήρια στα σταθμευμένα αυτοκίνητα ώστε να τα απομακρύνουν οι οδηγοί από τα 
τμήματα οδών που θα εκτελούνται οι εργασίες.  
Στο σύνολο του έργου αλλά και σε κάθε περίπτωση ειδικά, θα εφαρμοστούν όλα τα αναγκαία μέτρα και θα 
καταβληθεί κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια που απορρέει από τη μακρόχρονη εμπειρία της 
αναδόχου εταιρείας καθώς και του έμπειρου  
εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολεί σε τέτοια έργα, με σκοπό τη σύντομη και ποιοτική 
ολοκλήρωση του έργου, την μικρότερη δυνατή όχληση της κυκλοφορίας και κυρίως την αποτροπή 
τροχαίων ατυχημάτων. 
Η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα εφαρμοστούν από την ανάδοχο εταιρεία, με δαπάνες της, 
υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Τ.Ε. Α.Ε., σε περίπτωση δε που κριθεί απαραίτητο με τη 
συνδρομή των αρχών αστυνόμευσης της οδού. 
 
 
 Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Στα πλαίσια του έργου του ΟΤΕ Α.Ε. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) 

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ», «FTTH Α/Κ ΚΥΔΩΝΑ», εγκρίνει την διακοπή 

κυκλοφορίας από 1/10/2019  και για 7 μήνες, δηλαδή έως 1/5/2020. 
 
Η σειρά των εργασιών που αναλυτικά αναφέρονται στην παραπάνω Τεχνική Έκθεση της Μελέτης θα 
γίνεται σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων. 
 
Η απόφαση των ανωτέρω μέτρων πρέπει να διαβιβαστεί πριν την έναρξη των εργασιών στην 
Ελληνική Αστυνομία καθώς και στο ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική Υπηρεσία και στους φορείς μέσων 
μαζικής μεταφοράς. 

 
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ  ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 

            ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ  17. ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 33. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ  
2. ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  18. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 34. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ 19. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 35. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 36. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 21. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37. ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 38. ΤΕΛΕΜΕΝΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ 

7. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 23. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39. ΤΖΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
8. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 24. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 25. ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
10. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26. ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 42. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
11. ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
12. ΓΕΩΡΓΑΚΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            28. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 44. ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
13. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           29. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45. ΧΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
14. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ           30. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ  
15. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ           31. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  47. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
16. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ           32. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 

 Ακριβές αντίγραφο 

Η  Γραμματέας 

 

Δρακακάκη Γεωργία 
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