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 ΣΔΣΑΡΣΖ  26   ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ  2016 

Γεληθόο  ζεκαηνζηνιηζκόο  ηεο πόιεο  από ηελ 8
ε
 πξωϊλή ώξα κέρξη 

θαη  ηε δύζε  ηνπ ειίνπ  ηεο   28
εο

    Οθηωβξίνπ  2016.                                 

                            

 ΠΔΜΠΣΖ   27   ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ   2016 

Δνξηαζκόο  ηεο  Δζληθήο  Δπεηείνπ   κε  επεηεηαθέο εθδειώζεηο θαη 

νκηιίεο Kαζεγεηώλ θαη Γαζθάιωλ  ζε  όια ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ 

καο  Πξωηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Φωηαγώγεζε  όιωλ ηωλ θαηαζηεκάηωλ ηνπ Γεκνζίνπ,ηωλ Ο.Σ.Α. 

θαζώο θαη ηωλ θαηαζηεκάηωλ ηωλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηωλ Σξαπεδώλ θαηά 

ηηο βξαδπλέο ώξεο  ηεο 26
εο

  ,  27
εο

  θαη 28
εο

  Οθηωβξίνπ  2016. 
 

 ΠΑΡΑΚΔΤΖ  28   ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ  2016 

ΩΡΑ  09.30 π.κ.    Υαξκόζπλεο θνπδωλνθξνπζίεο ηωλ Δθθιεζηώλ. 

ΩΡΑ  09.45 π.κ.    Πξνζέιεπζε  ζηνλ Η.Ν. Κνηκήζεωο Θενηόθνπ & 

                              Αγίνπ ηεθάλνπ  ηωλ  ηκεκάηωλ  ηωλ 

                              εκαηνθόξωλ   ηωλ  ρνιείωλ κε ηα ιάβαξά ηνπο,                       

                              ηωλ  πιιόγωλ θαη ηωλ ωκαηείωλ .   

ΩΡΑ   09.55 π.κ.   Πξνζέιεπζε  ηνπ Γεκάξρνπ,ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηωλ 

  άιιωλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηωλ κε  

  ιώλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ  

                               θαη ηωλ ινηπώλ επίζεκωλ πξνζθεθιεκέλωλ. 

ΩΡΑ 10.00 π.κ.     Σέιεζε   Γνμνινγίαο   ζηνλ  Ηεξό Ναό Κνηκήζεωο 

                                 Θενηόθνπ & Αγίνπ ηεθάλνπ. 

            ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ 



  ΩΡΑ  11.00 π.κ.  Δπηκλεκόζπλε  Γέεζε    ζηε  Πιαηεία ηνπ Ζξώνπ                                                                                                             

(έλαληη  ηνπΑ΄ Γεκ.  ρνιείνπ Αγίνπ ηεθάλνπ)                 

Υαηξεηηζκόο   Γεκάξρνπ  θ. Εακάλε Γηνλύζην                                                                                                              

Eθθώλεζε ηνπ  Παλεγπξηθνύ  ηεο  εκέξαο  από 

ηελ  θα   Mαγθαληώηε  Αηθαηεξίλε , Γηεπζύληξηα          

ηνπ  Λπθείνπ    Αγίνπ   ηεθάλνπ.   

     ηε  ζπλέρεηα  ζα  αθνινπζήζνπλ : 

 Καηαζέζεηο  ζηεθάλωλ ζύκθωλα κε ην        

θαζηεξωκέλν    Πξωηόθνιιν πνπ πξνβιέπεηαη από 

ηηο ζρεηηθέο    Απνθάζεηο ηνπ  Τπνπξγείνπ   

Δζωηεξηθώλ 

     Σήξεζε ελόο ιεπηνύ ζηγήο  - Δζληθόο   Ύκλνο. 

      Λήμε ηειεηήο –Απνρώξεζε επηζήκωλ γηα ηνλ                          

ρώξν ηεο δηεμαγωγήο  ηεο  Παξέιαζεο. 

ΩΡΑ 11.30κ.κ.      Απνρώξεζε ηωλ  εκαηνθόξωλ ηωλ ρνιείωλ  

                              από ην  Ζξών.                                 

  ηνίρηζε ηωλ ηκεκάηωλ  πνπ ζα παξειάζνπλ επί                                                                                                                                                                                   

Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ (έμω από ηα Νεπηαγωγεία). 

ΩΡΑ 11.45κ.κ.     Έλαξμε  ηεο  θεληξηθήο Παξέιαζεο ,ε νπνία  ζα 

                                δηεμαρζεί επί  ηεο  νδνύ  Ζξώωλ   Πνιπηερλείνπ  

 (ν  θεληξηθόο  δξόκνο  δίπια ζηηο γξακκέο ΟΔ)                                                                                                                                                                                                           

κπξνζηά  από ηελ εμέδξα ηωλ Δπηζήκωλ θαη ζα    

ηεξκαηίζεη   κεηά  ηελ δηαζηαύξωζε  κε  ηελ νδό    

Κνηκήζεωο  Θενηόθνπ . 

 

ηε   παξέιαζε ζα ζπκκεηάζρνπλ  νη  καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

ηωλ Γεκνηηθώλ ρνιείωλ, Γπκλαζίωλ θαη Λπθείωλ ηεο  Γ.Κ. Αγίνπ 

ηεθάλνπ  κε  αύμνληα αξηζκό ηνπ  ζρνιείνπ ηνπο . 

Όπωο  επίζεο  θαη νη καζεηέο  όιωλ ηωλ ρνιείωλ  Γεκνηηθώλ, 

Γπκλαζίωλ θαη Λπθείωλ ηνπ Γήκνπ  καο  κόλν  κε  ην ηκήκα  

ηωλ  εκαηνθόξωλ  θαη  ηωλ  παξαζηαηώλ  ηνπο ,  κε απόιπηε 

αιθαβεηηθή ζεηξά. 

 

Θα  αθνινπζήζεη    Γεμίωζε  ζην   Π.Π.Κ.   Αγίνπ ηεθάλνπ 

(Πεληδεξίδε 3). 

 

Σειεηάξρεο   νξίδεηαη  ν Πξόεδξνο ηεο Γ. Κ.  Αγίνπ   ηεθάλνπ 

θ.  Καζαπάθεο  Μηραήι. 

                      

 Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ  ΓΗΟΝΤΟΤ 

 

                      ΓΗΟΝΤΗΟ   ΕΑΜΑΝΖ 


