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ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  

  

    

  
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  1122  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22001199  

  

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ  

  

ΥΥΠΠ..  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜ..  ::  55335588 

 

 

 

  ΘΘέέμμαα  ::  ««ΠΠεερριιοορριισσττιικκάά  μμέέττρραα  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  σσεε  εεθθννιικκόό  δδίίκκττυυοο,,  οοδδοούύςς  κκααιι  ττμμήήμμαατταα  οοδδώώνν  ττοουυ  ΝΝοομμοούύ  

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς,,  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  ((1144--0044--22001199))  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττέέλλεεσσηηςς  ττοουυ  1144
οουυ

  ΔΔιιεεθθννοούύςς  

ΜΜααρρααθθωωννίίοουυ  ΔΔρρόόμμοουυ  ««ΜΜΕΕΓΓΑΑΣΣ  ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΟΟΣΣ»»,,  ττωωνν  ΔΔρρόόμμωωνν  ΥΥγγεείίααςς  55  κκααιι  1100  χχιιλλ//ττρρωωνν,,  

κκααθθώώςς  κκααιι  ττοουυ  δδρρόόμμοουυ  11..000000  μμέέττρρωωνν  γγιιαα  μμααθθηηττέέςς  ΔΔηημμοοττιικκώώνν  ΣΣχχοολλεείίωωνν»»..  

11..  ΈΈχχοοννττααςς  υυππόόψψηη::  

ii..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  22  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  5522  ττοουυ  ΝΝ..  22669966//11999999  ««ΠΠεερρίί  ΚΚυυρρώώσσεεωωςς  

ττοουυ  ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..»»,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  4466  ττοουυ  ΝΝ..  33554422//22000077  ««ΤΤρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  

δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..»»..  

iiii..  ΤΤοο  υυππ’’  ααρρίίθθ..  11669911//1155//11004477228855  ααππόό  1122--0066--22001155  έέγγγγρρααφφοο  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι    

ΝΝοομμιικκήήςς  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς//  ΑΑ..ΕΕ..ΑΑ..  ((υυππ’’  ααρρίίθθμμ..  11225599//1155//11008866440044  ααππόό  1188--0066--22001155  δδιιααττααγγήή  

ττοουυ  ΑΑ..ΕΕ..ΑΑ..))..  

iiiiii..  ΤΤοο  υυππ’’  ααρριιθθ..  33  ααππόό  2211--0011--22001199,,  έέγγγγρρααφφοο  ττηηςς  ΟΟρργγααννωωττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττοουυ  1144οουυ  

ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΜΜααρρααθθωωννίίοουυ  δδρρόόμμοουυ  ««ΜΜΕΕΓΓΑΑΣΣ  ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΟΟΣΣ»»  κκααιι  ττωωνν  ΔΔρρόόμμωωνν  ΥΥγγεείίααςς  55,,  

1100  χχιιλλ//ττρρωωνν  κκααιι  11..000000  μμέέττρρωωνν  γγιιαα  μμααθθηηττέέςς..  

iivv..  ΤΤηηνν  υυππ’’  ααρριιθθ..  11000033//1155//2211--αα΄́  ααππόό  0022--0044--22001199  ΑΑννααφφοορράά  ΥΥπποοδδιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΤΤρροοχχααίίααςς  

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς..  

vv..  ΤΤηηνν  υυππ’’  ααρριιθθ..  33995511//1199//557700557733  ααππόό  1188--0033--22001199  ΑΑννααφφοορράά  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΤΤρροοχχααίίααςς  

ΧΧααλλκκηηδδόόννααςς..  

vvii..  ΤΤοο  υυππ’’  ααρριιθθ..  77331177551155  ααππόό  2299--0033--22001199  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΟΟ..ΣΣ..ΕΕ  ΑΑ..ΕΕ....//ΔΔ--ννσσηη  ΚΚυυκκλλοοφφοορρίίααςς..  

vviiii..  ΤΤοο  υυππ’’  ααρριιθθ..  22990088  ααππόό  0011--0044--22001199  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΟΟ..ΑΑ..ΣΣ..ΘΘ..  

vviiiiii..  ΤΤοο  υυππ’’  ααρριιθθ..  778866  ααππόό  0033--0044--22001199  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΟΟ..ΣΣ..ΕΕ..ΘΘ..  

iixx..  ΤΤοο  υυππ’’  ααρριιθθ..  22113322..1155//22664433//1199  ααππόό  0088--0044--22001199  έέγγγγρρααφφοο  ΚΚεεννττρριικκοούύ  ΛΛιιμμεεννααρρχχεείίοουυ  

ΘΘεεσσ//ννίίκκηηςς//  ΓΓρρααφφεείίοο  ΤΤρροοχχααίίααςς..    

xx..  ΤΤοο  υυππ’’  ααρριιθθ..  3388331133//223355661188  ααππόό  1111--0044--22001177  έέγγγγρρααφφοο  ττηηςς  ΠΠ..ΚΚ..ΜΜ..//ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  

ΜΜεεττααφφοορρώώνν  κκααιι  ΕΕππιικκοοιιννωωννιιώώνν  ΔΔυυττιικκήήςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  ..  

ΑΔΑ: Ψ3Ξ046ΜΚ6Π-Ω1Ι



xxii..  ΤΤηηνν  υυππ’’  ααρρίίθθμμ..  223322220055//99664433  ααππόό  1122--0044--22001199  ((ΑΑ..ΔΔ..ΑΑ..  66ΑΑ994477ΛΛΛΛ--ΧΧΜΜΘΘ))  ΆΆδδεειιαα  

ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ΑΑθθλληηττιικκήήςς  ΣΣυυννάάννττηησσηηςς  ααππόό  ττηηνν  ΠΠ..ΚΚ..ΜΜ..//  ΔΔ..ννσσηη  ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  

ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΜΜέέρριιμμννααςς  ΜΜ..ΕΕ..  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς//ΤΤμμήήμμαα  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΜΜέέρριιμμννααςς..  

xxiiii..  ΤΤοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  δδεενν  ππρροοκκααλλεείίττααιι  δδααππάάννηη  σσεε  ββάάρροοςς  ττοουυ  

ΚΚρρααττιικκοούύ  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ..  

22..    ΑΑπποοββλλέέπποοννττααςς  σσττηηνν  οομμααλλήή  κκααιι  αασσφφααλλήή  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττηηςς  οοδδιικκήήςς  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς,,  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  ττωωνν  

ττρροοχχααίίωωνν  ααττυυχχηημμάάττωωνν,,  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  δδρροομμέέωωνν  κκααιι  ττηηνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττοουυ  κκοοιιννοούύ,,  κκααττάά  ττηη  

δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  1144οουυ  ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΜΜααρρααθθωωννίίοουυ  ΔΔρρόόμμοουυ  ««ΜΜΕΕΓΓΑΑΣΣ  ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΟΟΣΣ»»,,  ττωωνν  δδρρόόμμωωνν  

ΥΥγγεείίααςς  55  κκααιι  1100  χχιιλλ//ττρρωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοουυ  δδρρόόμμοουυ  11..000000  μμέέττρρωωνν  γγιιαα  μμααθθηηττέέςς  ΔΔηημμοοττιικκώώνν  

ΣΣχχοολλεείίωωνν    

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ  

ΆΆρρθθρροο  11  

              ΑΑΠΠΑΑΓΓΟΟΡΡΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΚΚΥΥΚΚΛΛΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  --  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

  

  --  ΤΤηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  ((1144--0044--22001199))  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  1144οουυ  ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΜΜααρρααθθωωννίίοουυ  ΔΔρρόόμμοουυ  ««ΜΜΕΕΓΓΑΑΣΣ  

ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΟΟΣΣ»»,,  ττωωνν  ΔΔρρόόμμωωνν  ΥΥγγεείίααςς  55  κκααιι  1100  χχιιλλ//ττρρωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοουυ  δδρρόόμμοουυ  11..000000  μμέέττρρωωνν  

γγιιαα  μμααθθηηττέέςς  ΔΔηημμοοττιικκώώνν  ΣΣχχοολλεείίωωνν::    

  --  ΑΑππααγγοορρεεύύοουυμμεε  ααππόό  ώώρραα  2222..0000΄́  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ηημμέέρρααςς  ((ΣΣάάββββααττοο  1133--0044--22001199)),,  ττηη  

σσττάάθθμμεευυσσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  οοχχηημμάάττωωνν,,  εεκκεείί  όόπποουυ  ααυυττήή  εεππιιττρρέέππεεττααιι  κκααιι  ααππόό  ώώρραα  0077..3300΄́  ττηηςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  

((1144--0044--22001199)),,  ττηηνν  κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  κκααιι  σσττάάσσηη  ααυυττώώνν,,  σσττιιςς  ππααρραακκάάττωω  οοδδοούύςς  --  ττμμήήμμαατταα  οοδδώώνν  ττοουυ  

ΝΝοομμοούύ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς,,  ππρροοοοδδεευυττιικκάά  κκααιι  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  χχρροοννιικκόό  σσηημμεείίοο  δδιιέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  δδρροομμέέωωνν::  

σσττηηνν  ΕΕ..ΟΟ..  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  --  ΈΈδδεεσσσσααςς,,  ααππόό  τταα  όόρριιαα  ττοουυ  ΝΝοομμοούύ  ΠΠέέλλλλααςς  μμέέχχρριι  ττηη  ΧΧααλλκκηηδδόόνναα,,  σσεε  

όόλλοο  ττοο  ππλλάάττοοςς  ττοουυ  οοδδοοσσττρρώώμμααττοοςς,,  ααππόό  ττηη  ΧΧααλλκκηηδδόόνναα  μμέέχχρριι  ττηηνν  ππόόλληη  ττηηςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς,,  μμόόννοο  

σσττοο  ρρεεύύμμαα  πποορρεείίααςς  ππρροοςς  ΘΘεεσσ//ννίίκκηη  κκααιι  σσττιιςς  αακκόόλλοουυθθεεςς  οοδδοούύςς  ::  σσττηη  ΛΛεεωωφφόόρροο  ΚΚ..  ΚΚααρρααμμααννλλήή  σσττηηνν  

ΙΙωωννίίαα,,  μμόόννοο  σσττοο  ρρεεύύμμαα  πποορρεείίααςς  ππρροοςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  σσττηηνν  οοδδόό  ΝΝέέαα  ΜΜοονναασσττηηρρίίοουυ  ((ΔΔήήμμωωνν  ΔΔέέλλτταα  ––  

ΚΚοορρδδεελλιιοούύ--ΕΕυυόόσσμμοουυ)),,  μμόόννοο  σσττοο  ρρεεύύμμαα  πποορρεείίααςς  ππρροοςς  ΠΠλλααττεείίαα  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς,,  σσττηηνν  οοδδόό  

ΜΜοονναασσττηηρρίίοουυ  μμέέχχρριι  ττηη  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΓΓιιααννννιιττσσώώνν,,  μμόόννοο  σσττοο  ρρεεύύμμαα  πποορρεείίααςς  ππρροοςς  

ΠΠλλααττεείίαα  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς,,  σσττηηνν  οοδδόό  ΓΓιιααννννιιττσσώώνν,,  ααππόό  ττηη  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΜΜοονναασσττηηρρίίοουυ  

μμέέχχρριι  ττηη  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΔΔάάφφννηηςς  κκααιι  κκααθθ΄́  όόλλοο  ττοο  ππλλάάττοοςς  ααυυττήήςς,,  σσττηηνν  οοδδόό  ΔΔάάφφννηηςς,,  ααππόό  

ττηη  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΓΓιιααννννιιττσσώώνν  μμέέχχρριι  ττηη  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  ΝΝέέαα  ΔΔυυττιικκήή  ΕΕίίσσοοδδοο  κκααιι  κκααθθ΄́  

όόλλοο  ττοο  ππλλάάττοοςς  ααυυττήήςς,,  σσττηη  ΝΝέέαα  ΔΔυυττιικκήή  ΕΕίίσσοοδδοο,,  ααππόό  ττηη  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΔΔάάφφννηηςς  μμέέχχρριι  ττηηνν  

οοδδόό  ΠΠααλλααιιοούύ  ΣΣττααθθμμοούύ  κκααιι  μμόόννοο  σσττοο  ρρεεύύμμαα  πποορρεείίααςς  ππρροοςς  ααννααττοολλιικκάά,,  σσττηηνν  οοδδόό  ΠΠααλλααιιοούύ  ΣΣττααθθμμοούύ,,  

ααππόό  ττηηνν  ΝΝέέαα  ΔΔυυττιικκήή  ΕΕίίσσοοδδοο  μμέέχχρριι  ττηηνν  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  2266ηηςς  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  ((κκόόμμββοοςς  

ΔΔιικκαασσττηηρρίίωωνν))  κκααιι  κκααθθ΄́  όόλλοο  ττοο  ππλλάάττοοςς  ααυυττήήςς,,  σσττηηνν  οοδδόό  ΝΝ..  ΚΚοουυννττοουυρριιώώττοουυ,,  κκααθθ΄́  όόλλοο  ττοο  μμήήκκοοςς  

κκααιι  ττοο  ππλλάάττοοςς  ααυυττήήςς  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηηνν  ΛΛεεωωφφόόρροο  ΝΝίίκκηηςς,,  ααππόό  ττηηνν  οοδδόό  ΝΝ..  ΚΚοουυννττοουυρριιώώττοουυ  μμέέχχρριι  ττηηνν  

σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΕΕλλ..  ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ,,  κκααθθ’’  όόλλοο  ττοο  ππλλάάττοοςς  ααυυττήήςς..    

ΑΔΑ: Ψ3Ξ046ΜΚ6Π-Ω1Ι



  --ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα,,  ααππόό  ώώρραα  2222..0000΄́  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ηημμέέρρααςς  ((ΣΣάάββββααττοο  1133--0044--22001199)),,  ΄́  

ααππααγγοορρεεύύοουυμμεε  ττηηνν  σσττάάθθμμεευυσσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  οοχχηημμάάττωωνν,,  εεκκεείί  όόπποουυ  ααυυττήή  εεππιιττρρέέππεεττααιι,,  σσττοο  ττμμήήμμαα  ττηηςς  

ΛΛεεωωφφόόρροουυ  ΝΝίίκκηηςς,,  ααππόό  ττηη  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΕΕλλ..  ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ  μμέέχχρριι  ττηηνν  ππλλααττεείίαα  ΛΛ..  ΠΠύύρργγοουυ,,  

κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηηνν  οοδδόό  3300
ηηςς

  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  ((ππρρώώηηνν  ΒΒαασσ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΒΒ΄́)),,  ααππόό  ττηηνν  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  

ΛΛεεωωφφόόρροο  ΝΝίίκκηηςς  μμέέχχρριι  ττηηνν  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΓΓ΄́  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  κκααιι  κκααθθ’’  όόλλοο  ττοο  ππλλάάττοοςς  

ααυυττώώνν..  

                            --ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα,,  ααππόό  ώώρραα  0066..3300΄́  ττηηςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  ((1144--0044--22001199)),,  ααππααγγοορρεεύύοουυμμεε  ττηηνν  κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  όόλλωωνν  

ττωωνν  οοχχηημμάάττωωνν  σσττοο  ττμμήήμμαα  ττηηςς  ΛΛεεωωφφόόρροουυ  ΝΝίίκκηηςς,,  ααππόό  ττηη  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΕΕλλ..  ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ  

μμέέχχρριι  ττηηνν  ππλλααττεείίαα  ΛΛ..  ΠΠύύρργγοουυ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ααππόό  ώώρραα  0044..0000΄́  ττηηςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  ((1144--0044--22001199)),,  

ααππααγγοορρεεύύοουυμμεε  ττηηνν  κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  όόλλωωνν  ττωωνν  οοχχηημμάάττωωνν  σσττηηνν  οοδδόό  3300
ηηςς

  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  ((ππρρώώηηνν  ΒΒαασσ..  

ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΒΒ΄́)),,  ααππόό  ττηηνν  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  ΛΛεεωωφφόόρροο  ΝΝίίκκηηςς  μμέέχχρριι  ττηηνν  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΓΓ΄́  

ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  κκααιι  κκααθθ’’  όόλλοο  ττοο  ππλλάάττοοςς  ααυυττώώνν..  

  --  ΕΕππίίσσηηςς,,  ααππααγγοορρεεύύοουυμμεε  ααππόό  ώώρραα  2222..0000΄́  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ηημμέέρρααςς  ((ΣΣάάββββααττοο  1133--0044--22001199)),,  ΄́  

ττηηνν  σσττάάθθμμεευυσσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  οοχχηημμάάττωωνν,,  εεκκεείί  όόπποουυ  ααυυττήή  εεππιιττρρέέππεεττααιι,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  κκααιι  

σσττάάσσηη  ααυυττώώνν  ααππόό  ώώρραα  0066..0000΄́  ττηηςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  ((1144--0044--22001199)),,  σσττηηνν  οοδδόό  2288
ηηςς  
ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  ((ΔΔήήμμοουυ  

ΑΑμμππεελλοοκκήήππωωνν  --  ΜΜεεννεεμμέέννηηςς))  ααππόό  ττηηνν  οοδδόό  ΜΜ..  ΑΑλλεεξξάάννδδρροουυ  έέωωςς  ττηη  ΛΛεεωωφφόόρροο  ΔΔεεννδδρροοπποοττάάμμοουυ  κκααιι  

σστταα  δδύύοο  ρρεεύύμμαατταα  πποορρεείίααςς..  ΑΑππόό  ώώρραα  2222..0000΄́  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ηημμέέρρααςς  ((ΣΣάάββββααττοο  1133--0044--22001199)),,  

ααππααγγοορρεεύύοουυμμεε  ττηη  σσττάάθθμμεευυσσηη  κκααιι  ααππόό  0088..3300΄́  ττηηςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  ((1144--0044--22001199)),,  κκααιι  μμόόννοο  γγιιαα  ττοονν  

ααπποολλύύττωωςς  ααννααγγκκααίίοο  γγιιαα  ττηη  δδιιέέλλεευυσσηη  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  χχρρόόννοο,,  ττηηνν  κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  κκααιι  ττηη  σσττάάσσηη  ααυυττώώνν,,  

σσττηη  ΛΛεεωωφφόόρροο  ΔΔεεννδδρροοπποοττάάμμοουυ  ((ΔΔήήμμωωνν  ΑΑμμππεελλοοκκήήππωωνν  ––  ΜΜεεννεεμμέέννηηςς,,  ΠΠααύύλλοουυ  ΜΜεελλάά,,  ΚΚοορρδδεελλιιοούύ  --  

ΕΕυυόόσσμμοουυ)),,  ααππόό  ττηηνν  οοδδόό  ΚΚααρρααοολλήή  &&  ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  μμέέχχρριι  ττηηνν  οοδδόό  ΘΘ..  ΧΧααττζζίίκκοουυ  κκααιι  σστταα  δδύύοο  ρρεεύύμμαατταα  

κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς,,  σσττηηνν  οοδδόό  ΘΘ..  ΧΧααττζζίίκκοουυ  ((ΔΔήήμμοουυ  ΑΑμμππεελλοοκκήήππωωνν  ––  ΜΜεεννεεμμέέννηηςς)),,  ααππόό  ττηηνν  ΛΛεεωωφφόόρροο  

ΔΔεεννδδρροοπποοττάάμμοουυ  μμέέχχρριι  ττηηνν  οοδδόό  ΑΑγγααμμέέμμννοοννοοςς,,  κκααθθ΄́  όόλλοο  ττοο  μμήήκκοοςς  κκααιι  ττοο  ππλλάάττοοςς  ααυυττήήςς  κκααιι  σσττηηνν  

οοδδόό  ΑΑγγααμμέέμμννοοννοοςς  ((ΔΔήήμμοουυ  ΚΚοορρδδεελλιιοούύ  ––  ΕΕυυόόσσμμοουυ)),,  ααππόό  ττηηνν  οοδδόό  ΘΘ..  ΧΧααττζζίίκκοουυ  μμέέχχρριι  ττηηνν  οοδδόό  

ΜΜοονναασσττηηρρίίοουυ  κκααιι  κκααθθ΄́  όόλλοο  ττοο  ππλλάάττοοςς  ααυυττήήςς..  

  --  ΑΑκκόόμμηη,,  ααππααγγοορρεεύύοουυμμεε  ααππόό  ώώρραα  2222..0000΄́  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ηημμέέρρααςς  ((ΣΣάάββββααττοο  1133--0044--22001199)),,  ττηη  

σσττάάθθμμεευυσσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  οοχχηημμάάττωωνν,,  εεκκεείί  όόπποουυ  ααυυττήή  εεππιιττρρέέππεεττααιι,,  κκααιι  ααππόό  ώώρραα  0099..0000΄́  ττηηςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  

((1144--0044--22001199)),,  ττηη  σσττάάσσηη  κκααιι  ττηηνν  κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  ααυυττώώνν,,  ππρροοοοδδεευυττιικκάά  κκααιι  ααννάάλλοογγαα  ττοονν  ααννααγγκκααίίοο  γγιιαα  

ττηη  δδιιέέλλεευυσσηη  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  χχρρόόννοο,,  σσττηηνν  ΛΛεεωωφφόόρροο  ΒΒαασσ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ,,  ααππόό  ττηηνν  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  

οοδδόό  ΣΣττρρ..  ΝΝααπποολλέέοοννττοοςς  ΖΖέέρρββαα  μμέέχχρριι  ττηηνν  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΓΓ΄́  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ,,  κκααθθ’’  όόλλοο  ττοο  

ππλλάάττοοςς  ααυυττήήςς,,  σσττηηνν  οοδδόό  ΜΜαανν..  ΑΑννδδρρόόννιικκοουυ,,  ααππόό  ττηηνν  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΓΓ΄́  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  

μμέέχχρριι  ττοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  ΠΠλλααττεείίααςς  ΧΧΑΑΝΝΘΘ,,  κκααθθ’’  όόλλοο  ττοο  μμήήκκοοςς  κκααιι  ττοο  ππλλάάττοοςς  ααυυττήήςς,,  σσττηηνν  οοδδόό  ΤΤσσιιμμιισσκκήή,,  

ααππόό  ττοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  ΠΠλλααττεείίααςς  ΧΧΑΑΝΝΘΘ  μμέέχχρριι  ττηη  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΚΚααττοούύννηη,,  κκααθθ’’  όόλλοο  ττοο  μμήήκκοοςς  

κκααιι  ττοο  ππλλάάττοοςς  ααυυττήήςς,,  σσττηηνν  οοδδόό  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ,,  ααππόό  ττηη  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΚΚααττοούύννηη  μμέέχχρριι  ττοονν  

κκόόμμββοο  ΔΔιικκαασσττηηρρίίωωνν,,  κκααθθ’’  όόλλοο  ττοο  μμήήκκοοςς  κκααιι  ττοο  ππλλάάττοοςς  ααυυττήήςς..  

ΑΔΑ: Ψ3Ξ046ΜΚ6Π-Ω1Ι



ΆΆρρθθρροο  22  

    ΟΟιι  δδιιοορργγααννωωττέέςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοιι  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφααλλήή  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ααυυττώώνν  κκααιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

λλάάββοουυνν  όόλλαα  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  μμέέττρραα  σσήήμμααννσσηηςς  κκααιι  ππρροοφφύύλλααξξηηςς  κκααττάά  μμήήκκοοςς  ττηηςς  δδιιααδδρροομμήήςς  ττοουυ  

ΜΜααρρααθθωωννίίοουυ  κκααιι  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  δδρρόόμμωωνν  ΥΥγγεείίααςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοουυ  δδρρόόμμοουυ  11..000000  μμέέττρρωωνν  γγιιαα  μμααθθηηττέέςς  

ΔΔηημμοοττιικκώώνν  ΣΣχχοολλεείίωωνν,,  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττιιςς  ααρρμμόόδδιιεεςς  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ΤΤρροοχχααίίααςς,,  ττοοπποοθθεεττώώννττααςς  κκώώννοουυςς,,  

κκιιγγκκλλιιδδώώμμαατταα  κκλλππ..  ππρροοςς  ααπποοφφυυγγήή  ττρροοχχααίίωωνν  ααττυυχχηημμάάττωωνν  κκααιι  ττηηνν  έέγγκκααιιρρηη  εεννηημμέέρρωωσσηη  ττωωνν  οοδδηηγγώώνν,,  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ,,  ιιδδιιααίίττεερραα  σστταα  σσηημμεείίαα  εεκκττρροοππήήςς  ττηηςς  

κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς..  

ΆΆρρθθρροο  33  

    ΑΑππόό  ττιιςς  ππααρρααππάάννωω  ααππααγγοορρεεύύσσεειιςς  εεξξααιιρροούύννττααιι  τταα  οοχχήήμμαατταα  ττωωνν  δδιιοορργγααννωωττώώνν,,  τταα  αασσθθεεννοοφφόόρραα  κκααιι  

τταα  οοχχήήμμαατταα  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΑΑσσττυυννοομμίίααςς  κκααιι  ττηηςς  ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,  ηη  δδιιέέλλεευυσσηη  ττωωνν  

οοπποοίίωωνν  θθαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  μμόόννοο  σσεε  εεππεείίγγοουυσσαα  ππεερρίίππττωωσσηη,,  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  σσχχεεττιικκοούύςς  μμεε  ττηηνν  

άάρρττιιαα  δδιιοορργγάάννωωσσηη  ττοουυ  εενν  λλόόγγωω  ααγγώώνναα  κκααιι  μμόόννοονν  κκααττόόππιινν  εεννηημμέέρρωωσσηηςς  ττωωνν  εεππιικκεεφφααλλήήςς  ττωωνν  

αασσττυυννοομμιικκώώνν  μμέέττρρωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  δδιιοορργγααννωωττώώνν..  

  

  ΆΆρρθθρροο  44  

    ΟΟιι  ππααρρααββάάττεεςς  ττηηςς  ππααρροούύσσηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  δδιιώώκκοοννττααιι  κκααιι  ττιιμμωωρροούύννττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  

άάρρθθρρωωνν  442200  ττοουυ  ΠΠ..ΚΚ..  κκααιι  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  44,,  55,,  99,,  5522,,  110033  κκααιι  110044  ττοουυ  ΝΝ..22669966//11999999  

««ΠΠεερρίί  κκυυρρώώσσεεωωςς  ττοουυ  ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..»»,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκαανν  μμεε  ττοο  ΝΝ..  33554422//22000077  ««ΤΤρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  

δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..»»..  

  

ΆΆρρθθρροο    55  

    ΗΗ  ιισσχχύύςς  ττηηςς  ΑΑππόόφφαασσηηςς  ααυυττήήςς,,  ααρρχχίίζζεειι  ααππόό  ττηη  δδηημμοοσσίίεευυσσήή  ττηηςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  110099  ττοουυ  

ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..,,  ττηηνν  ααννάάρρττηησσήή  ττηηςς  σσττοο  δδιιααδδίίκκττυυοο  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44    ττοουυ  ΝΝ..  33886611//22001100  κκααιι  ττηηνν  

ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  ππιινναακκίίδδωωνν  σσήήμμααννσσηηςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  ττρροοχχοοννόόμμωωνν,,  όόπποουυ  

ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππααγγόόρρεευυσσηη  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  κκααιι  σσττάάσσηηςς..    

  
ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΕΕΚΚΤΤΩΩΝΝ  
  
ΑΑΠΠΟΟΔΔΕΕΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑ  
αα..    ΥΥΠΠΟΟΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ      ΤΤΡΡΟΟΧΧΑΑΙΙΑΑΣΣ    
ΘΘΕΕΣΣ//ΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  
  ββ..    ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ    ΤΤΡΡΟΟΧΧΑΑΙΙΑΑΣΣ      ΧΧΑΑΛΛΚΚΗΗΔΔΟΟΝΝΑΑΣΣ  

      --  ΜΜεε  ττηηνν  εεππιισσήήμμααννσσηη  όόππωωςς  μμεερριιμμννήήσσοουυνν  γγιιαα  

          ττοοιιχχοοκκόόλλλληησσηη,,  εευυρρεείίαα  δδηημμοοσσίίεευυσσηη  κκααιι  εεφφααρρμμοογγήή..        

ΑΑΠΠΟΟΔΔΕΕΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  
  αα..      κκ..κκ..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΕΕΑΑ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΔΔΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΘΘΕΕΣΣ//ΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ββ..      κκ..  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΥΥΣΣ    ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣ  ::          
                    --  ΘΘΕΕΣΣ//ΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  
                    --  ΚΚΟΟΥΥΦΦΑΑΛΛΙΙΩΩΝΝ  

   

                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΑΔΑ: Ψ3Ξ046ΜΚ6Π-Ω1Ι



      γγ..      ΓΓΕΕΝΝ..ΕΕΠΠΙΙΘΘ..ΑΑΣΣΤΤΥΥΝΝ..ΒΒΟΟΡΡ..ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ  
δδ..      ΓΓ..ΑΑ..ΔΔ..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ    

ΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ    
  εε..      ΓΓ..ΑΑ..ΔΔ..ΘΘ..//ΤΤ..ΓΓ..ΑΑ..&&  ΠΠ..ΣΣ..ΕΕ..ΑΑ..--ΤΤ..ΕΕ..--ΤΤ..ΑΑ..  &&  

ΑΑΛΛΛΛΟΟΔΔΑΑΠΠΩΩΝΝ--ΤΤ..ΕΕ..ΛΛ..//ΓΓ..ΔΔ..ΣΣ..&&  ΕΕ..ΔΔ..  
  σσττ..      ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΕΕΙΙΣΣ::  

              11..  ΑΑΣΣΤΤΥΥΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  
              22..  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  
              33..  ΑΑΜΜΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  
              44..  ΑΑΛΛΛΛΟΟΔΔΑΑΠΠΩΩΝΝ    ΘΘΕΕΣΣ//ΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ζζ..      ΑΑΣΣΤΤΥΥΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔ//ΝΝΣΣΕΕΙΙΣΣ  ::  
              11..  ΗΗΜΜΑΑΘΘΙΙΑΑΣΣ  

                    22..  ΠΠΕΕΛΛΛΛΑΑΣΣ  
              33..  ΠΠΙΙΕΕΡΡΙΙΑΑΣΣ  
              44..  ΚΚΙΙΛΛΚΚΙΙΣΣ  
ηη..      ΑΑ..ΤΤ..  ΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  ΘΘΕΕΣΣ//ΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  
θθ..      ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  
              ΔΔ..ΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΡΡΙΙΜΜΝΝΑΑΣΣ  ΜΜ..ΕΕ..  
ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  

            ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΡΡΙΙΜΜΝΝΑΑΣΣ  
              ΕΕ--mmaaiill  ::  II..PPaanniiddiiss@@ppkkmm..ggoovv..ggrr  

      ιι..      ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ                                                                                                                            
                  FFaaxx    ::  22331100  --554466  661122  
    ιιαα..        ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΧΧΑΑΛΛΚΚΗΗΔΔΟΟΝΝΑΑΣΣ  
                  FFaaxx::  22339911--333300  113344  
    ιιββ..      ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΔΔΕΕΛΛΙΙΟΟΥΥ  ––  ΕΕΥΥΟΟΣΣΜΜΟΟΥΥ  
                  FFaaxx::  22331100--330022  229922  
ιιγγ..      ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΜΜΠΠΕΕΛΛΟΟΚΚΗΗΠΠΩΩΝΝ  ––  

ΜΜΕΕΝΝΕΕΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  
                  FFaaxx::  22331133--330000  992233  
    ιιδδ..      ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΔΔΕΕΛΛΤΤΑΑ  
                  FFaaxx::22331100--779988  114433  
    ιιεε..      ΟΟ..ΣΣ..ΕΕ..ΘΘ..  

            FFaaxx  ::    22331100--448833  007711  
  ιισσττ..      ΟΟ..ΑΑ..ΣΣ..ΘΘ..  

            FFaaxx  ::    22331100--994477  559955  &&  992299  997733  
    ιιζζ..    ΟΟ..ΣΣ..ΕΕ..//ΔΔ--ΝΝΣΣΗΗ  ΚΚΥΥΚΚΛΛΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ  

            FFaaxx  ::  22331100--554444  336666  
    ιιηη..  ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΩΩΝΝ      
                ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΣΣ//ΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  

          FFaaxx  ::22331133--333300  558877  
    ιιθθ..    ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΤΤΕΕΛΛ  ««ΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙΙΑΑ»»  
                FFaaxx  ::22331100--552200  667799  
      κκ..    ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟ  ΘΘΕΕΣΣ//ΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  
                FFaaxx  ::22331100--553311  550066  
    κκαα..  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΥΥΡΡΟΟΣΣΒΒΕΕΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑΣΣ//    
                ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ    
                FFaaxx  ::  22331100--442299  770000  
    κκββ..  ΕΕ..ΚΚ..ΑΑ..ΒΒ..  

                FFaaxx  ::  22331100--  334400  117777      

    κκγγ..  ΟΟρργγααννωωττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  1144οουυ  ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΜΜααρρααθθώώννιιοουυ  

                  ΔΔρρόόμμοουυ  ««ΜΜΕΕΓΓΑΑΣΣ  ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΟΟΣΣ»»  

                  FFaaxx  ::  22331100--220000  336611         
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ΧΧρρήήσσττοοςς  ΜΜΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥΜΜΠΠΑΑΣΣΗΗΣΣ  

ΤΤ  αα  ξξ  ίί  αα  ρρ  χχ  οο  ςς  
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