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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της  1ης/202 1  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Αρ. αποφάσεως : 10 
 ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Φαβιέρου, στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του Έργου με τίτλο : «Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Χαϊδαρίου– Ανάπλαση της οδού 

Φαβιέρου για την ενίσχυση της εμπορικότητας και επισκεψιμότητας» (σχετ.: 2/2021 Ε.Π.Ζ) 

Σήμερα την  29η  του μήνα  Ιανουαρίου του έτους 2021,  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα  18:00,  
συνήλθε σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 1235/25-01-2021 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  25-01-2021, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα δύο (32) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Δ. Αλεξάκης 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη   

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  

Απούσα  
22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης  32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος  33. Α. Γκανά-Ρηγάκη   

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος   

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Α. Βίτσα    

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α.Γερολυμάτος  

 

ΑΔΑ: Ω0ΕΦΩΗ3-5Μ8



 

2 

 

Μεταβολές:  

-Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων  της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ., ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) 
Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν του υπ΄αριθμ. 1602/28.01.2021 αιτήματος της δημοτικής παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική 

Ενωτική Κίνηση) 2) Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν του υπ΄αριθμ. 1661/29.01.2021 αιτήματος της δημοτικής παράταξης 

(Πολίτες σε Δράση).  3) Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν  του υπ΄αριθμ. 1662/29.01.2021 αιτήματος της 

δημοτικής παράταξης (Πολίτες σε Δράση). 4) Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν  αιτήματος της δημοτικής 

παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση)  Το Δημοτικό Συμβούλιο – ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  1
ου

 &  2
ου

  ΕΗΔ  

θέματος και τη συζήτησή τους στο τέλος της ημερησίας διάταξης. Την ένταξη-κατά πλειοψηφία- του 3
ου

 &  4
ου

  ΕΗΔ  

θέματος και τη συζήτησή τους ως 1
ο
 και 2

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως 

τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το 3
ο
 

& 4
ο
  ΕΗΔ σε 1

ο
 & 2

ο
  θέμα της Η.Δ. Το 1

ο
 σε 3

ο
, το 2

ο
  σε 4

ο
, το 3

ο
  σε 5

ο
, το 4

ο
 σε 6

ο
 , το 5

ο
 σε 7

ο
, το 6

ο
 σε 8

ο
, το 7

ο
 σε 9

ο
, 

το 8
ο
 σε 10

ο
, το 9

ο
 σε 11

ο
, το 10

ο
 σε 12

ο
, το 1

ο
 ΕΗΔ σε 13

ο
  και το 2

ο
 ΕΗΔ σε 14

ο
. 

-Μετά από πρόταση του Προέδρου το 6
ο
 (πλέον) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κοντογιάννη, προσήλθε – συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη,  κατά την έναρξη συζήτησης  του 

2
ου

 (πλέον) θέματος  της ημερήσιας διάταξης. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, Ι. Ηλιάδης, Δ. Τσατσαμπάς  και Ιωάννης Κέντρης, αποχώρησαν από 

την τηλεδιάσκεψη  πριν τη συζήτηση του 1
ου

 (πλέον) θέματος και προσήλθαν-συμμετείχαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 

2
ου

 (πλέον) θέματος της Η.Δ. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δ. Τσατσαμπάς,  αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη  μετά  τη ψήφιση του 2
ου

 (πλέον) θέματος. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Ν. Δαουάχερ, Β. Παντελάρος, Ν. Καραγιάννης, Η. Βαρυτιμιάδης, Ε. Θερμού και  Ε. 

Τοκατλίδη, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη, μετά τη ψήφιση του  5
ου

 (πλέον) θέματος. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. κ. Π. Μοσχονάς και Μ. Χουδελούδης,  αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη, κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του  9
ου

 (πλέον) θέματος. 

 

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το  10
υ
  (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Σώματος,  την αριθμ. 2/2021  (ΑΔΑ: : 6ΧΝΠΩΗ3-ΡΞΞ) Απόφασης της   Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην οποία 

αναφέρονται τα εξής: 

 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  
  ΑΑππόό  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..  11ηηςς//22002211  τταακκττιικκήήςς  σσυυννεεδδρριιάάσσεεωωςς  ττηηςς    ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  

            ΑΑρρ..  ααπποοφφάάσσεεωωςς::  22  

  ΘΘέέμμαα::    ΛΛήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκώώνν  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  σσττηηνν  οοδδόό  ΦΦααββιιέέρροουυ,,  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  

υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ  μμεε  ττίίττλλοο  ::  ««ΑΑσσττιικκήή  ΑΑννααζζωωοογγόόννηησσηη  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ––  ΑΑννάάππλλαασσηη  ττηηςς  οοδδοούύ  

ΦΦααββιιέέρροουυ  γγιιαα  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  εεμμπποορριικκόόττηηττααςς  κκααιι  εεππιισσκκεεψψιιμμόόττηηττααςς»»..  

ΣΣήήμμεερραα  ττηηνν  2277ηη      ττοουυ  μμήήνναα      ΙΙααννοουυααρρίίοουυ,,  ττοουυ  έέττοουυςς    22002211    ηημμέέρραα  ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς    ΤΤεεττάάρρττηη,,    μμεε  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  σσττιιςς  
1100::0000  κκααιι    ώώρραα  λλήήξξηηςς  σσττιιςς  1122::0000,,    σσυυννήήλλθθεε  σσεε  τταακκττιικκήή--  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς--  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  

ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηηνν  υυππ΄́  ππρρωωττ::    11114455//2222--0011--22002211  έέγγγγρρααφφηη  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ,,  πποουυ  δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε  ννόόμμιιμμαα  κκααιι  εεσσττάάλληη  

μμεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ττααχχυυδδρροομμεείίοο  σστταα  μμέέλληη  ττηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς::  αα))    ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7755  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  ((ΦΦΕΕΚΚ  

8877//ΑΑ΄́//0077--0066--22001100))  ––  ««ΝΝέέαα  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττηηςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  

ΚΚααλλλλιικκρράάττηηςς»»,,  όόππωωςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  7777  ττοουυ  ΝΝ..44555555//1188  ((ΦΦΕΕΚΚ  113333//1199..0077..22001188  ττεεύύχχοοςς  ΑΑ''))  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  

««ΚΚλλεειισσθθέέννηηςς  ΙΙ»»,,  ββ))  ττηηνν  ΚΚΥΥΑΑ--ΔΔ11ααΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..--6644445500--1111..1100..22002200--ΦΦΕΕΚΚ--44448844--1111..1100..22002200--ττεεύύχχοοςς--ΒΒ’’--11,,  ::  ΚΚααννόόννεεςς  ττήήρρηησσηηςς  

ααπποοσσττάάσσεεωωνν  κκααιι  άάλλλλαα  μμέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς  σσττοο  σσύύννοολλοο  ττηηςς  ΕΕππιικκρράάττεειιααςς,,  ππρροοςς  ππεερριιοορριισσμμόό  ττηηςς  δδιιαασσπποορράάςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  

CCOOVVIIDD--1199,,  ττοο  άάρρθθρροο  33  ττηηςς  ΚΚΥΥΑΑ  ΔΔ11αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..5555882211((ΦΦΕΕΚΚ  BB''  44001199//2200..0099..22002200,,  ττιιςς  υυππ''  ααρριιθθμμ..  

ΕΕγγκκυυκκλλίίοουυςς  116633//3333228822//2299..0055..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα::  ««ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  λλήήψψηηςς  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττωωνν  

σσυυλλλλοογγιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττωωνν  δδήήμμωωνν»»]]  σσεε  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν    κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1122  ττηηςς  ΚΚ..ΥΥ..ΑΑ..  

ααρριιθθ..ΔΔ11αα//ΓΓΠΠ..οοιικκ..3300661122//1166--55--22002200  ((ΒΒ’’  11886699))  κκααιι  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1144  ππααρρ..  33  ττηηςς  ΚΚΥΥΑΑ  ΔΔ11αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..3322000099//2233--55--22002200  ((ΒΒ’’  11998888)),,  

4400//2200993300//3311..0033..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα  : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού 

COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»»]]  κκααιι  ττηηνν  1188331188//1133..0033..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα::  ««ΣΣύύγγκκλληησσηη  

σσυυλλλλοογγιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττωωνν  δδήήμμωωνν,,  ττωωνν  ππεερριιφφεερρεειιώώνν  κκααιι  ττωωνν  εεπποοππττεευυόόμμεεννωωνν  ννοομμιικκώώνν  ττοουυςς  ππρροοσσώώππωωνν,,  κκααττάά  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  

λλήήψψηηςς  ττωωνν  μμέέττρρωωνν  ααπποοφφυυγγήήςς  κκααιι  δδιιάάδδοοσσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199»»]]    ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ..  

  

ΣΣττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  τταα    22//33  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς    ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  εεππίί  σσυυννόόλλοουυ  εεννννέέαα    ((99))  μμεελλώώνν  

σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σσττηη--δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς--  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  τταα  οοκκττώώ    ((88))  μμέέλληη,,  ήήττοοιι::  
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11..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς  ΦΦώώττιιοοςς  --  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ        

22..  ΣΣάάββββαα  ΕΕυυμμοορρφφίίαα  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

33..  ΠΠεεττοούύσσηηςς  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

44..  ΧΧρροοννοοπποούύλλοουυ    ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

55..  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

66..  ΒΒεελλέέννττζζααςς    ΓΓεεώώρργγιιοοςς  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

77..  ΠΠααππααδδάάκκοοςς  ΛΛεεωωννίίδδααςς    --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

88..  ΒΒίίττσσαα  ΆΆλλκκηησσττηη--  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

  

ΔΔεενν  δδήήλλωωσσαανν  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυςς  μμέέσσωω  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ  σσττηη  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηη::      

ΟΟ  δδηημμοοττιικκόόςς  σσύύμμββοουυλλοοςς  κκ..  ΧΧοουυδδεελλοούύδδηηςς  ΜΜόόσσχχοοςς  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))    

ΟΟ    ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  δδιιααππίίσσττωωσσηη  ττηηςς  ααππααρρττίίααςς,,  ήήττοοιι::  σσεε  σσύύννοολλοο  ((99))  μμεελλώώνν  

σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  ((88))  μμέέλληη,,  κκήήρρυυξξεε  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  τταακκττιικκήήςς  --δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..  

  

ΜΜεεττααββοολλέέςς::    

--ΠΠρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  σσυυζζήήττηησσηηςς  ττωωνν  θθεεμμάάττωωνν    ττηηςς  τταακκττιικκήήςς  ((δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς))  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς,,  οο    ΠΠρρόόεεδδρροοςς  εεννηημμέέρρωωσσεε  τταα  μμέέλληη  

((μμέέσσωω  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ))    γγιιαα  ττηηνν  εεκκττόόςς    ηημμεερρηησσίίααςς  δδιιάάττααξξηηςς  σσυυζζήήττηησσηη  ττωωνν  εεξξήήςς  θθεεμμάάττωωνν  ωωςς  κκααττεεππεείίγγοονντταα::  11))  

ΈΈγγκκρριισσηη  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννιιαακκώώνν  ΜΜεελλεεττώώνν  κκααιι  ΜΜεελλεεττώώνν  ΒΒιιωωσσιιμμόόττηηττααςς  γγιιαα  ττηηνν  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  δδύύοο  ννέέωωνν  ΓΓρρααμμμμώώνν  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  

ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίααςς  γγιιαα  ττηη  δδιιαασσύύννδδεεσσηη  ππεερριιοοχχώώνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ    μμεε  ττοο  ΣΣττααθθμμόό  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  ΑΑγγίίααςς  ΜΜααρρίίννααςς..  22))  ΛΛήήψψηη  

ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκώώνν  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  σσττηηνν  οοδδόό  ΦΦααββιιέέρροουυ,,  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ  μμεε  

ττίίττλλοο::  ««ΑΑσσττιικκήή  ΑΑννααζζωωοογγόόννηησσηη  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ––  ΑΑννάάππλλαασσηη  ττηηςς  οοδδοούύ  ΦΦααββιιέέρροουυ  γγιιαα  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  εεμμπποορριικκόόττηηττααςς  

κκααιι  εεππιισσκκεεψψιιμμόόττηηττααςς»»..  

--ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  --  οομμόόφφωωνναα  ––  εεγγκκρρίίννεειι  ((  γγιιαα  ττηηνν  εεύύρρυυθθμμηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ))  
ττηηνν  έέννττααξξηη  ττοουυ  11

οουυ
  κκααιι  22

οουυ
    ΕΕΗΗΔΔ  θθέέμμααττοοςς  κκααιι    ττηη  σσυυζζήήττηησσήή  ττοουυςς  ωωςς  11

οο
  κκααιι  22

οο
  θθέέμμαα    ΗΗ..ΔΔ..  κκααιι    ττοο  11

οο
  κκααιι  22

οο
  θθέέμμαα  ττηηςς  ΗΗ..ΔΔ..  ωωςς  

33
οο
  κκααιι  44

οο
  θθέέμμαα..  ((ΝΝ..  33885522//22001100  άάρρθθρροο  7755    όόππωωςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  7777  ττοουυ  ΝΝ..44555555//1188))..  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς    ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  κκ..  ΦΦ..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς,,  εεννηημμέέρρωωσσεε  τταα  μμέέλληη,,  μμέέσσωω  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  

ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ,,  γγιιαα  ττοο    22
οο
  ((ππλλέέοονν))  θθέέμμαα  ττηηςς  ηημμεερρήήσσιιααςς  δδιιάάττααξξηηςς,,  κκααττόόππιινν  ττηηςς  ααππόό  2233..0011..22002211,,  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΤΤεεχχννιικκήήςς  

ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,  ππρροοττεείίννοοννττααςς  ττηηνν  έέγγκκρριισσήή  ττηηςς,,  όόππωωςς  ππααρραακκάάττωω::  

  

ΌΌππωωςς  εείίννααιι  γγννωωσσττόό,,  γγιιαα  ττοο  εενν  θθέέμμααττιι  έέρργγοο,,  ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  εεννττααγγμμέέννοο  σσττοο  ««ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκόό  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΑΑττττιικκήή  22001144--

22002200»»  μμεε  ΚΚωωδδ..  ΑΑρρ..  ΟΟ..ΠΠ..ΣΣ..  55003344779900,,  έέππεειιτταα  ααππόό  ττηηνν  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  33222211//2266--1111--22002200  δδιιααττύύππωωσσηη  θθεεττιικκήήςς  γγννώώμμηηςς  εεππίί  ττωωνν  

ττεευυχχώώνν  κκααιι  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  δδηημμοοππρράάττηησσηηςς  ((ΠΠρροοδδηημμοοππρραασσιιαακκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς))  ααππόό  ττοονν  ΕΕννδδιιάάμμεεσσοο  ΦΦοορρέέαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  

ΑΑ..ΣΣ..ΔΔ..ΑΑ..,,  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ππρροοχχωωρράά  σσττηη  δδηημμοοππρράάττηησσήή  ττοουυ..  

  

ΓΓιιαα  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ααυυττήή,,  ππρροοηηγγήήθθηηκκεε  ηη  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττωωνν  ππρροοββλλεεπποομμέέννωωνν  ααππόό  ττηη  ΝΝοομμοοθθεεσσίίαα  ΔΔηημμοοσσίίωωνν  ΈΈρργγωωνν,,  

εεννεερργγεειιώώνν  ωωρρίίμμααννσσηηςς  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  εεξξαασσφφααλλίίσσθθηηκκαανν::  

--    ΈΈγγκκρριισσηη  μμεελλέέττηηςς  ααππόό  ττοο  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήήςς,,  

--    ΣΣύύμμφφωωννηη  γγννώώμμηη  ττηηςς  ΕΕφφοορρεείίααςς  ΑΑρρχχααιιοοττήήττωωνν  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  

--  ΈΈκκδδοοσσηη  γγννωωμμοοδδόόττηησσηηςς  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  ΚΚλλιιμμααττιικκήήςς  ΑΑλλλλααγγήήςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  ππεερρίί  

υυππααγγωωγγήήςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  σσεε  ΠΠρρόόττυυππεεςς  ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκέέςς  ΔΔεεσσμμεεύύσσεειιςς,,  

--ΘΘεεττιικκήή  γγννωωμμοοδδόόττηησσηη  ττοουυ  ΟΟΑΑΣΣΑΑ..  

  

ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  εεγγκκρρίίσσεεωωνν  ααππόό  ττοο  ΔΔήήμμοο,,  υυππεεννθθυυμμίίζζεεττααιι  όόττιι  έέχχοουυνν  λληηφφθθεείί  οοιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  ::  

  ΑΑρριιθθ..  224499//22001188  ΑΑππόόφφαασσηη  ΔΔ..ΣΣ..  ππεερρίί  ΈΈγγκκρριισσηηςς  μμεελλέέττηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ((κκααττάά  ττηη  φφάάσσηη  υυπποοββοολλήήςς  ττοουυ  φφαακκέέλλοουυ  ππρροοςς  

έέννττααξξηη)),,  

  ΑΑρριιθθ..  115511//22002200  ΑΑππόόφφαασσηη  ΟΟ..ΕΕ..  ππεερρίί  έέγγκκρριισσηηςς  οορριισσττιικκήήςς  μμεελλέέττηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ((κκααττάά  ττηη  φφάάσσηη  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  

ππρροοδδηημμοοππρραασσιιαακκοούύ  εελλέέγγχχοουυ)),,  

  ΑΑρριιθθ..  222244//22002200  ΑΑππόόφφαασσηη  ΟΟ..ΕΕ..  ππεερρίί  έέγγκκρριισσηηςς  μμεελλέέττηηςς  κκααιι  κκααττάάρρττιισσηηςς  όόρρωωνν  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  δδηημμοοππρραασσίίααςς  ((κκααττάά  ττηη  

φφάάσσηη  έέννααρρξξηηςς  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  δδηημμοοππρράάττηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ))..  

  

ΑΔΑ: Ω0ΕΦΩΗ3-5Μ8
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ΠΠέέρραανν  ττωωνν  όόσσωωνν  ππρροοααννααφφέέρρθθηηκκαανν  κκααιι  κκααττ’’  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  ΆΆρρθθρροουυ  5522  ττοουυ  ΝΝ..22669966//11999999  ((ΦΦΕΕΚΚ  5577//ΑΑ’’//11999999)),,  ππεερρίί  

ΚΚύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  ΚΚώώδδιικκαα  ΟΟδδιικκήήςς  ΚΚυυκκλλοοφφοορρίίααςς,,  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι  σσήήμμεερραα,,  τταα  ΣΣυυλλλλοογγιικκάά  ΌΌρργγαανναα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ((ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..  κκααιι  ΔΔ..ΣΣ..))  

θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεγγκκρρίίννοουυνν  ττιιςς  ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκέέςς  ΡΡυυθθμμίίσσεειιςς,,  ώώσσττεε,,  εενν  σσυυννεεχχεείίαα,,  νναα  υυπποοββλληηθθεείί  σσχχεεττιικκόόςς  φφάάκκεελλοοςς  ππρροοςς  ττηηνν  

ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΑΑττττιικκήήςς  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττωωνν  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  ααυυττώώνν..  

  

ΥΥππεεννθθυυμμίίζζεεττααιι,,  όόττιι  σσττοο  εενν  λλόόγγωω  έέρργγοο  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι,,  εεννδδεειικκττιικκάά,,  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  όόππωωςς::  

--  ΑΑύύξξηησσηη  ππλλάάττοουυςς  ππεεζζοοδδρροομμίίωωνν  κκααττάά  ππεερρίίπποουυ  33mm  σσυυννοολλιικκάά  κκααιι  ααξξοοννιικκάά,,  μμεε  ααννττίίσσττοοιιχχηη  μμεείίωωσσηη  ττοουυ  ππλλάάττοουυςς  ττοουυ  

οοδδοοσσττρρώώμμααττοοςς  ώώσσττεε  νναα  ααπποομμέέννεειι  κκααθθααρρόό  ππλλάάττοοςς  77mm,,  

--  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  οορργγααννωωμμέέννωωνν  θθέέσσεεωωνν  σσττάάθθμμεευυσσηηςς,,  

--  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  κκάάθθεε  δδυυννααττήήςς  υυπποοδδοομμήήςς  γγιιαα  ττηηνν  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ππρροοσσββαασσιιμμόόττηηττααςς  κκααιι  δδιιέέλλεευυσσηηςς  ππεεζζώώνν  κκααιι  ΑΑΜΜΕΕΑΑ,,  

--  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  ππλλήήρροουυςς  αασσττιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ..  

  

ΣΣττοο  εεππίίππεεδδοο  ααυυττόό  κκααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ττεεύύχχοοςς  ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκώώνν  ΡΡυυθθμμίίσσεεωωνν,,  οοιι  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  ααυυττέέςς  εεππιικκεεννττρρώώννοοννττααιι  σστταα  

αακκόόλλοουυθθαα  ::  

αα))  ΟΟιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκέέςς  ρρυυθθμμίίσσεειιςς,,  ααφφοορροούύνν  κκυυρρίίωωςς  σσττηη  δδιιααππλλάάττυυννσσηη  ττωωνν  ππεεζζοοδδρροομμίίωωνν,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  ::  

--  ΝΝαα  ββεελλττιιωωθθοούύνν  οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ττωωνν  ππεεζζώώνν  

--  ΝΝαα  δδηημμιιοουυρργγηηθθοούύνν  οοδδεεύύσσεειιςς  ττυυφφλλώώνν  κκααιι  σστταα  δδύύοο  ππεεζζοοδδρρόόμμιιαα  κκααιι  σσεε  όόλλοο  ττοο  μμήήκκοοςς  ττηηςς  οοδδοούύ,,  

--  ΝΝαα  δδηημμιιοουυρργγηηθθοούύνν  ρράάμμππεεςς  σσττηη  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  οοδδοούύ  μμεε  όόλλεεςς  ττιιςς  κκααθθέέττοουυςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  εεγγκκάάρρσσιιαα  ττηηςς  οοδδοούύ,,  

--  ΝΝαα  οορριιοοθθεεττηηθθοούύνν  ππααρρόόδδιιεεςς  θθέέσσεειιςς  σσττάάθθμμεευυσσηηςς,,  γγιιαα  εεππιισσκκέέππττεεςς  κκααιι  οοχχήήμμαατταα  ττρροοφφοοδδοοσσίίααςς  ττωωνν  ππααρρόόδδιιωωνν  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  

  

ββ))  ΗΗ  δδιιααττοομμήή  ττοουυ  οοδδοοσσττρρώώμμααττοοςς,,  δδεενν  θθαα  εείίννααιι  μμιικκρρόόττεερρηη  ττωωνν  77mm,,  σσυυννοολλιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  οοδδόό..  

          ΟΟιι  θθέέσσεειιςς  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  πποουυ  δδηημμιιοουυρργγοούύννττααιι,,  οορριιοοθθεεττοούύννττααιι  εεκκττόόςς  ττωωνν  77mm  πποουυ  εείίννααιι  ττοο  κκααθθααρρόό  ππλλάάττοοςς  

κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς..  

  ΣΣεε  όόλλοο  ττοο  μμήήκκοοςς  ττηηςς  οοδδοούύ,,  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  ααππρρόόσσκκοοππττηη  εείίσσοοδδοοςς  ––  έέξξοοδδοοςς  ττωωνν  οοχχηημμάάττωωνν,,  ααππόό  ττιιςς  ππααρρόόδδιιεεςς  

ιιδδιιοοκκττηησσίίεεςς..  

  ΗΗ  δδιιααππλλάάττυυννσσηη  ττωωνν  ππεεζζοοδδρροομμίίωωνν,,  σσττιιςς  δδιιαασσττααυυρρώώσσεειιςς  μμεε  ττιιςς  κκάάθθεεττεεςς  οοδδοούύςς,,  σσυυμμββάάλλλλεειι  σσττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  

οορρααττόόττηηττααςς  ττωωνν  κκααθθέέττωωςς  κκιιννοούύμμεεννωωνν  οοχχηημμάάττωωνν..  

γγ))  ΟΟιι  σσηημμεειιαακκέέςς  δδιιααππλλααττύύννσσεειιςς  ππεεζζοοδδρροομμίίωωνν,,  θθαα  εεγγκκιιββωωττίίσσοουυνν  ττοουυςς  κκάάδδοουυςς  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν  κκααιι  αανναακκύύκκλλωωσσηηςς..  

  ΗΗ  σσττάάθθμμεευυσσηη  ττωωνν  οοχχηημμάάττωωνν,,  εεππιιττρρέέππεεττααιι  εεκκααττέέρρωωθθεενν  ττηηςς  οοδδοούύ  κκααιι  χχωωρροοθθεεττεείίττααιι  εεννττόόςς  ττωωνν  σσηημμεειιαακκώώνν  

δδιιααππλλααττύύννσσεεωωνν..  

δδ))  ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκώώνν  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  οοδδόό  ΦΦααββιιέέρροουυ,,  εεππιισσυυννάάππττοοννττααιι  ::  

  ΚΚαατταακκόόρρυυφφηη  σσήήμμααννσσηη,,  όόπποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..  ρρυυθθμμιισσττιικκέέςς  κκααιι  

ππλληηρροοφφοορριιαακκέέςς  ππιινναακκίίδδεεςς  

  ΟΟρριιζζόόννττιιαα  σσήήμμααννσσηη,,  όόπποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  οοιι  δδιιααγγρρααμμμμίίσσεειιςς  ττοουυ  οοδδοοσσττρρώώμμααττοοςς..  

  

εε))  ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα,,  ααννααφφέέρροοννττααιι  ::  

  ΑΑππόό  ττηηνν  οοδδόό  ΦΦααββιιέέρροουυ,,  δδιιέέρρχχοοννττααιι  γγρρααμμμμέέςς  ττηηςς  ΑΑσσττιικκήήςς  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίααςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  ΓΓρρααμμμμήή  11  ((ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  

ΑΑττττιικκόό  ––  ΣΣττααθθμμόόςς  ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ  ΑΑγγ..  ΜΜααρρίίννααςς))  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίααςς  

  ΔΔεενν  έέχχεειι  χχωωρροοθθεεττηηθθεείί  ααφφεεττηηρρίίαα  ΤΤΑΑΞΞΙΙ,,  σσεε  οοιιοοδδήήπποοττεε  σσηημμεείίοο  ττηηςς  οοδδοούύ  ΦΦααββιιέέρροουυ..  

  

ΚΚααττόόππιινν  όόλλωωνν  ααυυττώώνν,,  ππααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττωωνν  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκώώνν  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  οοδδόό  ΦΦααββιιέέρροουυ,,  σσττοο  

ππλλααίίσσιιοο  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  μμεε  ττίίττλλοο  ::  ««ΑΑσσττιικκήή  ΑΑννααζζωωοογγόόννηησσηη  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ––  ΑΑννάάππλλαασσηη  ττηηςς  οοδδοούύ  

ΦΦααββιιέέρροουυ  γγιιαα  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  εεμμπποορριικκόόττηηττααςς  κκααιι  εεππιισσκκεεψψιιμμόόττηηττααςς»»..  
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ΚΚΥΥΚΚΛΛΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΡΡΥΥΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΔΔΟΟ  ΦΦΑΑΒΒΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  

  

ΕΕΡΡΓΓΟΟ::  ««ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΩΩΟΟΓΓΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ--  ΑΑΝΝΑΑΠΠΛΛΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΔΔΟΟΥΥ  ΦΦΑΑΒΒΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΨΨΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ»»  

  

  

ΗΗ  οοδδόόςς  ΦΦααββιιέέρροουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  ααρρχχίίζζεειι  ααππόό  ττηη  ΛΛεεωωφφόόρροο  ΑΑθθηηννώώνν  κκααιι,,  μμεε  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ππρροοςς  ααννααττοολλάάςς,,  

κκααττααλλήήγγεειι  σσττηηνν  οοδδόό  ΑΑγγίίααςς  ΤΤρριιάάδδοοςς  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  κκααιι  σσύύννοορροο  μμεε  ττοο  ΔΔήήμμοο  ΠΠεερριισσττεερρίίοουυ..    

ΈΈχχεειι  μμήήκκοοςς  773300  μμ..  ππεερρίίπποουυ  κκααιι  εείίννααιι  οοδδόόςς  δδύύοο  κκααττεευυθθύύννσσεεωωνν  σσεε  όόλλοο  ττηηςς  ττοο  μμήήκκοοςς..    

ΗΗ  οοδδόόςς  ΦΦααββιιέέρροουυ,,  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  ππρροοααννααφφεερρθθέέννττοοςς  έέρργγοουυ,,    ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ααννααππλλαασσττεείί,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  

ααπποοφφάάσσεειιςς  ττωωνν  ααρρμμοοδδίίωωνν  ΣΣυυλλλλοογγιικκώώνν  ΟΟρργγάάννωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ..  

ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  γγιιαα  ττοο  ππααρρόόνν  έέρργγοο  εελλήήφφθθηησσαανν  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  κκααιι  ττοουυ  

ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ,,  μμεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς,,  εεγγκκρρίίθθηηκκαανν  οοιι  ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκέέςς  ΡΡυυθθμμίίσσεειιςς  ττηηςς  οοδδοούύ  ΦΦααββιιέέρροουυ,,  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  

υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  εενν  λλόόγγωω  έέρργγοουυ..  

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  

  ΩΩςς  ππρροοςς  τταα  λλεειιττοουυρργγιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττηηςς  οοδδοούύ  δδεενν  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααλλλλααγγέέςς,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  ηη  οοδδόόςς  ΦΦααββιιέέρροουυ  θθαα  

ππααρρααμμεείίννεειι  δδύύοο  κκααττεευυθθύύννσσεεωωνν  κκααιι  εεππιιππλλέέοονν  δδεενν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  κκααμμίίαα  ααλλλλααγγήή  σσττιιςς  κκααττεευυθθύύννσσεειιςς  ττωωνν  κκααθθέέττωωνν  οοδδώώνν..  

ΟΟιι  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκέέςς  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααφφοορροούύνν  σσεε  δδιιααππλλάάττυυννσσηη  ττωωνν  ππεεζζοοδδρροομμίίωωνν  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΦΦααββιιέέρροουυ,,  

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ    

  νναα  ββεελλττιιωωθθοούύνν  οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ττωωνν  ππεεζζώώνν    

  νναα  δδηημμιιοουυρργγηηθθοούύνν  οοδδεεύύσσεειιςς  ττυυφφλλώώνν  σσεε  όόλλοο  ττοο  μμήήκκοοςς  ττηηςς  οοδδοούύ  κκααιι  σστταα  δδύύοο  ππεεζζοοδδρρόόμμιιαα  

  νναα  δδηημμιιοουυρργγηηθθοούύνν  ρράάμμππεεςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  σσττηηνν  σσυυμμββοολλήή  μμεε  ττιιςς  κκααθθέέττοουυςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  εεγγκκάάρρσσιιαα  ττηηςς  ΦΦααββιιέέρροουυ  

  νναα  οορριιοοθθεεττηηθθοούύνν  οοιι  ππααρρόόδδιιεεςς  θθέέσσεειιςς  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  πποουυ  θθαα  εεξξυυππηηρρεεττήήσσοουυνν  εεππιισσκκέέππττεεςς  ααλλλλάά  κκααιι  οοχχήήμμαατταα  

ττρροοφφοοδδοοσσίίααςς  ττωωνν  ππααρρόόδδιιωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  

ΟΟιι  ππρροοττάάσσεειιςς  ααυυττέέςς  ααπποοσσκκοοπποούύνν  σσττηηνν  ββεελλττίίωωσσηη  ττοουυ  εεππιιππέέδδοουυ  οοδδιικκήήςς  αασσφφάάλλεειιααςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  

πποοιιόόττηηττααςς  ζζωωήήςς,,  μμιιαα  κκααιι  ττέέττοοιιοουυ  εείίδδοουυςς  έέρργγαα  σσυυμμββααδδίίζζοουυνν  μμεε  ττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ττοουυ  ΣΣχχεεδδίίοουυ  ΒΒιιώώσσιιμμηηςς  ΑΑσσττιικκήήςς  

ΚΚιιννηηττιικκόόττηηττααςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  σσττάάδδιιοο  ττηηςς  σσύύννττααξξηηςς..  

ΗΗ  δδιιααττοομμήή  ττοουυ  οοδδοοσσττρρώώμμααττοοςς  μμεεττάά  ττηηνν  δδιιααππλλάάττυυννσσηη  ττωωνν  ππεεζζοοδδρροομμίίωωνν,,  δδεενν  θθαα  εείίννααιι  μμιικκρρόόττεερρηη  ττωωνν  77,,0000μμ..  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  

δδύύοο  κκααττεευυθθύύννσσεειιςς..    

ΟΟιι  χχώώρροοιι  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  πποουυ  δδηημμιιοουυρργγοούύννττααιι,,  οορριιοοθθεεττοούύννττααιι  εεκκττόόςς  ττωωνν  εεππττάά  μμέέττρρωωνν  πποουυ  εείίννααιι  ττοο  κκααθθααρρόό  ππλλάάττοοςς  

κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς..    

ΤΤααυυττόόχχρροονναα  σσεε  όόλλοο  ττοο  μμήήκκοοςς  ττηηςς  οοδδοούύ  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  ααππρρόόσσκκοοππττηη  εείίσσοοδδοοςς--έέξξοοδδοοςς  ττωωνν  οοχχηημμάάττωωνν  ααππόό  ττιιςς  ππααρρόόδδιιεεςς  

ιιδδιιοοκκττηησσίίεεςς..    

ΕΕππίίσσηηςς  ηη  δδιιααππλλάάττυυννσσηη  ττωωνν  ππεεζζοοδδρροομμίίωωνν  σσττιιςς  δδιιαασσττααυυρρώώσσεειιςς  μμεε  ττιιςς  κκααθθέέττοουυςς  ββεελλττιιώώννοουυνν  ττηηνν  οορρααττόόττηητταα  ττωωνν  κκααθθέέττωωςς  

κκιιννοούύμμεεννωωνν  οοχχηημμάάττωωνν  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηνν  μμεείίωωσσηη  ττωωνν  ττρροοχχααίίωωνν  ααττυυχχηημμάάττωωνν..  

ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι  όόττιι  σσττηηνν  οοδδόό  ΦΦααββιιέέρροουυ  δδεενν  έέχχεειι  χχωωρροοθθεεττηηθθεείί  ααφφεεττηηρρίίαα  ΤΤΑΑΧΧΙΙ..    
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ΔΔιιέέρρχχοοννττααιι  όόμμωωςς  λλεεωωφφοορρεείίαα  ττοουυ  ΟΟΑΑΣΣΑΑ  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίααςς..    

ΟΟ  ΟΟΑΑΣΣΑΑ  μμεε  ττηηνν  1144334422  //  3300--99--22002200  εεππιισσττοολλήή  ττοουυ  σσυυμμφφωωννεείί  μμεε  ττηηνν  ππρροοττεειιννόόμμεεννηη  ααννάάππλλαασσηη,,  εεφφόόσσοονν  ττηηρροούύννττααιι  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ααυυττώώνν  ττωωνν  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεεωωνν  δδεεσσμμεεύύεεττααιι  οο  ΔΔήήμμοοςς  όόττιι  θθαα  ττιιςς  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  

κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  κκαατταασσκκεευυήήςς  ττοουυ  έέρργγοουυ..  

ΕΕππίίσσηηςς,,  οοιι  σσηημμεειιαακκέέςς  δδιιααππλλααττύύννσσεειιςς  ττοουυ  ππεεζζοοδδρροομμίίοουυ  θθαα  εεγγκκιιββωωττίίσσοουυνν  ττοουυςς  κκάάδδοουυςς  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν  κκααιι  αανναακκύύκκλλωωσσηηςς,,  

ώώσσττεε  νναα  ααπποοφφεευυχχθθεείί  ηη  μμεετταακκίίννηησσηη  ττοουυςς  ααππόό  ιιδδιιώώττεεςς..  

ΗΗ  σσττάάθθμμεευυσσηη  ττωωνν  οοχχηημμάάττωωνν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  εεκκααττέέρρωωθθεενν  ττηηςς  οοδδοούύ  κκααιι  οουυσσιιαασσττιικκάά  θθαα  χχωωρροοθθεεττεείίττααιι  ααννάάμμεεσσαα  σσττιιςς  

σσηημμεειιαακκέέςς  δδιιααππλλααττύύννσσεειιςς..  

ΟΟιι  κκυυκκλλοοφφοορριικκέέςς  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  σσυυννοοδδεεύύοοννττααιι  ααππόό::  

ii..  κκαατταακκόόρρυυφφηη  σσήήμμααννσσηη  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ρρυυθθμμιισσττιικκέέςς  κκααιι  ππλληηρροοφφοορριιαακκέέςς  ππιινναακκίίδδεεςς  σσήήμμααννσσηηςς  ττοουυ  ΚΚΟΟΚΚ  

iiii..  οορριιζζόόννττιιαα  σσήήμμααννσσηη  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  δδιιααγγρράάμμμμιισσηη  

ΕΕκκττόόςς  ααππόό  ττιιςς  εεππεεμμββάάσσεειιςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  σσττοο  οοδδόόσσττρρωωμμαα  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  αακκόόμμαα  οοιι  εεξξήήςς  εεππεεμμββάάσσεειιςς  σστταα  ππεεζζοοδδρρόόμμιιαα::  

  ΔΔιιααππλλάάττυυννσσηη  ττωωνν  ππεεζζοοδδρροομμίίωωνν  μμεε  μμέέσσοο  ππλλάάττοοςς  τταα  11,,8800μμ..  δδιιαασσττρρωωμμέένναα  μμεε  ττσσιιμμεεννττόόππλλαακκεεςς  δδιιααφφόόρρωωνν  

μμεεγγεεθθώώνν  κκααιι  εειιδδώώνν  

  ΦΦύύττεευυσσηη  ννέέωωνν  δδέέννδδρρωωνν,,  ααεειιθθααλλώώνν  κκααιι  φφυυλλλλοοββόόλλωωνν,,  σσεε  κκοοννττιιννέέςς  θθέέσσεειιςς,,  όόσσοο  ααυυττόό  εείίννααιι  εεφφιικκττόό,,  μμεε  ααυυττέέςς  ττωωνν  

υυφφιισσττάάμμεεννωωνν  δδέέννττρρωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  εεγγκκααττάάσστταασσηη  κκααττάάλλλληηλλοουυ    σσυυσσττήήμμααττοοςς  άάρρδδεευυσσηηςς  

  ΠΠρροομμήήθθεειιαα  κκααιι  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ζζααρρννττιιννιιεερρώώνν  φφύύττεευυσσηηςς  δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  ααππόό  εεμμφφααννέέςς  οοππλλιισσμμέέννοο  σσκκυυρρόόδδεεμμαα  

  ΚΚαατταασσκκεευυήή  εελλεεύύθθεερρηηςς  ζζώώννηηςς  όόδδεευυσσηηςς  ππεεζζώώνν  ((ααννεεμμππόόδδιισσττοο  ττμμήήμμαα  ππρροοσσππέέλλαασσηηςς))  όόπποουυ  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  

ττσσιιμμεεννττόόππλλαακκεεςς  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  ππεερρίίπποουυ  00,,5500  ΧΧ  00,,5500μμ..  χχρρώώμμααττοοςς  γγκκρριι  

  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  εειιδδιικκοούύ  ττύύπποουυ  ττσσιιμμεεννττόόππλλαακκεεςς  πποουυ  οορριιοοθθεεττοούύνν  ττοονν  οοδδηηγγόό  όόδδεευυσσηηςς  ττυυφφλλοούύ,,  μμεε  ττιιςς  εειιδδιικκέέςς  

ααννάάγγλλυυφφεεςς  χχααρράάξξεειιςς  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  

  ΣΣττοο  υυππόόλλοοιιπποο  ττμμήήμμαα  ττοουυ  ππεεζζοοδδρροομμίίοουυ,,  θθαα  ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν  κκυυββόόλλιιθθοοιι  οορρθθοογγώώννιιοουυ  σσχχήήμμααττοοςς,,  χχρρώώμμααττοοςς  κκααφφέέ  --  

μμππεεζζ..  ΤΤοο  ίίδδιιοο  υυλλιικκόό  δδααππεεδδόόσσττρρωωσσηηςς  ((κκυυββόόλλιιθθοοιι  οορρθθοογγώώννιιοουυ  σσχχήήμμααττοοςς))  ααλλλλάά  δδιιααφφοορρεεττιικκοούύ  χχρρώώμμααττοοςς  ((γγκκρριι)),,  

ππρροοββλλέέππεεττααιι  νναα  ττοοπποοθθεεττηηθθεείί  κκααιι  σστταα  υυπποοββααθθμμιισσμμέένναα  εεππίίππεεδδαα,,  πποουυ  οορριιοοθθεεττοούύνν  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  κκααιι  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  

ττωωνν  κκάάδδωωνν  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν..  ΤΤαα  εεππίίππεεδδαα  ααυυττάά,,  θθαα  εείίννααιι  σσττηηνν  ίίδδιιαα  σσττάάθθμμηη  μμεε  ττοο  εεππίίππεεδδοο  ττοουυ  αασσφφααλλττοοσσττρρωωμμέέννοουυ  

οοδδοοσσττρρώώμμααττοοςς  κκααιι  θθαα  δδιιααχχωωρρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ααυυττόό,,  μμεε  λλωωρρίίδδαα  σσκκυυρροοδδέέμμααττοοςς  1155εεκκ..  ππλλάάττοουυςς  

  ΑΑσσττιικκόόςς  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα::  

oo  ΠΠααγγκκάάκκιιαα  γγιιαα  ττοουυςς  ππεεζζοούύςς  ααππόό  σσκκυυρρόόδδεεμμαα  κκααιι  ξξύύλλοο  

oo  ΣΣηημμάάννσσεειιςς  κκααιι  σσττέέγγαασσττρραα  σσττιιςς  σσττάάσσεειιςς  ττωωνν  λλεεωωφφοορρεείίωωνν  

oo  ΔΔοοχχεείίαα  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν  γγιιαα  ττοουυςς  ππεεζζοούύςς  

oo  ΚΚάάδδοουυςς  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν  κκααττάάλλλληηλλοουυςς  γγιιαα  τταα  ααπποορρρριιμμμμααττοοφφόόρραα  οοχχήήμμαατταα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ..  

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς    έέλλααββεε  υυππόόψψηη  ττηηνν  ααππόό  2233..0011..22002211εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς    ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,    τταα  εεππιισσυυννααππττόόμμεενναα  

σσχχέέδδιιαα  κκααιι    ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7733  ττοουυ  33885522//22001100,,    όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  4400  ττοουυ    ΝΝ..  44773355//22002200..    

ΑΑκκοολλοούύθθηησσεε    ψψηηφφοοφφοορρίίαα  εεππίί  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς,,  κκααττόόππιινν  ττωωνν  λληηφφθθέέννττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  μμηηννυυμμάάττωωνν      ––  ααππααννττήήσσεεωωνν::  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..  κκ..    ΦΦ..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς    κκααιι  οοιι  δδηημμοοττιικκοοίί  σσύύμμββοουυλλοοιι  ((  τταακκττιικκάά  μμέέλληη))    κκ..κκ..  ΕΕυυμμοορρφφίίαα  ΣΣάάββββαα,,  

ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΠΠεεττοούύσσηηςς,,  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΧΧρροοννοοπποούύλλοουυ,,  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς,,  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΒΒεελλέέννττζζααςς  κκααιι  ΆΆλλκκηησσττηη  ΒΒίίττσσαα,,    

ψψήήφφιισσαανν  υυππέέρρ  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς..    

ΟΟ    δδηημμοοττιικκόόςς    σσύύμμββοουυλλοοςς  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  κκ..  ΛΛεεωωννίίδδααςς  ΠΠααππααδδάάκκοοςς,,    ψψήήφφιισσεε  λλεευυκκόό..  
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ΣΣυυννεεππώώςς  [[  εεππίί  σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν  κκααιι  ψψηηφφιισσάάννττωωνν    88  μμεελλώώνν  ((77))  ψψήήφφιισσαανν  ΥΥππέέρρ  κκααιι  ((11))  ψψήήφφιισσαανν  λλεευυκκόό]]  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  

ΖΖωωήήςς,,  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ    ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ  

ΓΓννωωμμοοδδοοττεείί    θθεεττιικκάά  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  γγιιαα::    

--  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττωωνν  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκώώνν  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  σσττηηνν  οοδδόό  ΦΦααββιιέέρροουυ,,  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ  μμεε  ττίίττλλοο  ::  

««ΑΑσσττιικκήή  ΑΑννααζζωωοογγόόννηησσηη  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ––  ΑΑννάάππλλαασσηη  ττηηςς  οοδδοούύ  ΦΦααββιιέέρροουυ  γγιιαα  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  εεμμπποορριικκόόττηηττααςς  

κκααιι  εεππιισσκκεεψψιιμμόόττηηττααςς»»,,  όόππωωςς  ααπποοττυυππώώννοοννττααιι  σσττηηνν  ααππόό  2211..11..22002211  ΤΤεεχχννιικκήή  ΈΈκκθθεεσσηη  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ττηηςς  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,  

ηη  οοπποοίίαα  εεμμφφααννίίζζεεττααιι  σσττοο  εειισσηηγγηηττιικκόό  μμέέρροοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  κκααιι  τταα  εεππιισσυυννααππττόόμμεενναα  σσχχέέδδιιαα  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκώώνν  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  

((ΠΠ11  ΛΛ..  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ--ΑΑΙΙΔΔΗΗΨΨΟΟΥΥ))  κκααιι  ((ΠΠ22  ΑΑΙΙΔΔΗΗΨΨΟΟΥΥ--ΑΑΓΓ..  ΤΤΡΡΙΙΑΑΔΔΟΟΣΣ))..  

 

Εν συνεχεία  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την 2/2021 (ΑΔΑ: 6ΧΝΠΩΗ3-ΡΞΞ) Απόφαση 

της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις ισχύουσες διατάξεις, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και 

προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Ο Επικεφαλής της παράταξης «Χαϊδάρι Ψηλά» κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε ότι ψηφίζουν λευκό. 

 

Επί παρευρισκομένων 24  Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο 24 ψηφισάντων (21) ψήφισαν  υπέρ και (3) ψήφισαν λευκό,   

το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ομόφωνα  
 

Εγκρίνει τις  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στην οδό Φαβιέρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου με τίτλο : «Αστική 

Αναζωογόνηση του Δήμου Χαϊδαρίου– Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της εμπορικότητας και 

επισκεψιμότητας»,  σύμφωνα με την από 21.1.2021 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως  

εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και τα επισυναπτόμενα σχέδια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Π1 Λ. 

ΑΘΗΝΩΝ-ΑΙΔΗΨΟΥ) και (Π2 ΑΙΔΗΨΟΥ-ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ) τα οποία επισυνάπτονται και συνοδεύουν την παρούσα ως 

αναπόσπαστο μέρος της.  

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  01-02-2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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