
 

 1 

ΑΔΑ: ΨΡΛ346

ΜΓΘΓ-5ΝΡ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ       

 ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΑΡΗΘ. 3
εο

/25-10-2019 ηαθηηθήο 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     42/2019  

 

ΘΔΜΑ 7
ν  

εθηόο Ζ/Γ: Έγθξηζε αηηήκαηνο ΓΔΤΑΛ γηα θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ιόγσ εθηέιεζεο εξγαζηώλ 

ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΓΧΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΠΟΛΖ ΜΤΣΗΛΖΝΖ». 
 

ήκεξα ηελ 25
ε
 Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

ζπλήιζε ζε δεκόζηα  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ Αίζνπζα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ 

(Κνπληνπξηώηε 1, Μπηηιήλε), ύζηεξα από ηελ  αξηζ. πξση. 6067/21-10-2019 πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. Υαηδεγηάλλεο 

Γεκνζζέλεο δηαπίζησζε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα δύν (32) κειώλ, 

ήηαλ παξόληα ηα  ηξηάληα έλα (31) κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ήηνη: 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                 ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξόεδξνο 

2. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλ.-Αληηπξόεδξνο 

3. Εεξβνύ Μαξία-Γξακκαηέαο 

4. Αιεμαλδξή Γήκεηξα 

5. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

6. Αλδξηώηνπ Μπξζίλε 

7. Άλεκνο Ησάλλεο 

8. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

9. Βαιάθνο Παλαγηώηεο 

10. Βάιεζεο Παλαγηώηεο 

11. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο 

12. Βαηόο Ησάλλεο 

13. Βνπλαηζήο Θεόδσξνο 

14. Γηαλλάθα-Βαζηινύδε Δξηθύιε 

15. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο 

16. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο 

17. Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο 

18. Κόκβνο Δπζηξάηηνο 

19. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο 

20. Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο 

21. Μακάθνο Μηραήι 

22. Μαλνύζνο Παξάζρνο 

23. Σδηκήο Δπζηξάηηνο 

24. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο 

25. Σζηξηγώηε Νίθε 

26. Φιώξνο Γεώξγηνο 

27. Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο 

28. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

29. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο 

1. Υνριάθα Βαζηιηθή. 
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30. Υαξαιάκπνπο πκεώλ 

31. Υησηέιιε Δξηθύιε 

 
 

Ο Γήκαξρνο θ. Κύηειεο Δπζηξάηηνο πξνζθιήζεθε λόκηκα θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε. 

Δπίζεο πξνζθιήζεθαλ λόκηκα όινη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ  ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Νίθε Υσξηαηέιιε, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ηε ζπδήηεζε νθηώ (8) ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ιόγσ 

ηνπ θαηεπείγνληνο ραξαθηήξα ηνπο: 

1. Φήθηζκα γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ Γεκόζηνπ θαη Κνηλσληθνύ Υαξαθηήξα ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

2. Οξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ δηαδεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ 

Λέζβνπ (Λ.Σ.Λ.). 

3. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη Απόδνζεο αθηλήησλ, πνπ κηζζώλεη ν Γήκνο Μπηηιήλεο 

γηα ηε ζηέγαζε δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ θαζώο θαη δεκόζησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο ή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

4. Δμώδηθε θαηαγγειία κίζζσζεο – Γήισζε - Πξόζθιεζε ηεο ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε ηελ επσλπκία ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ (ηζόγεην δεκνηηθό αθίλεην – θαηάζηεκα 

ηεο ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΓΟΡΑ ζην Πισκάξη Λέζβνπ). 

5. Απνδνρή θαη έγθξηζε Γ΄ Καηαλνκήο  Έηνπο 2019 γηα θάιπςε  ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ 

ζρνιείσλ. 

6. Απνδνρή θαηαλνκήο ρξεκαηνδόηεζεο πνζνύ 50.000,00 € από ηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 

γηα ηελ εληαγκέλε πξάμε κε ηίηιν: «ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ 

ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ ΟΦΔΛΟ ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΒΗΑ- ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΞΔΝΧΝΑ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΓΖΜΟΤ 

ΛΔΒΟΤ» ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΒΟΡΔΗΟ ΑΗΓΑΗΟ 2014-2020». 

7. Έγθξηζε αηηήκαηνο ΓΔΤΑΛ γηα θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ιόγσ εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα 

πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΓΧΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΠΟΛΖ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ». 

8. Έγθξηζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο 16
εο

 Γηνξηήο Κάζηαλνπ έηνπο 2019 ζηελ 

Αγηάζν. 

 

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Έρνληαο ππόςε ηηο εηζεγήζεηο επί ηνπ θαηεπείγνληνο ησλ ζεκάησλ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν. 3852/2010 πεξί ζύγθιηζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η  ν κ ό θ ω λ α   

 

ΚΡΗΝΔΗ ηα πξνηεηλόκελα ζέκαηα σο θαηεπείγνληα θαη δέρεηαη λα ζπδεηεζνύλ ζηε ζεκεξηλή 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.., σο έθηαθηα. 

ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 7
ν
  ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν 

ζηνλ Αληηδήκαξρν θαη πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο θ.  Κνπλέιιε Κωλζηαληίλν ν 

νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ αξηζ. 1/22-10-2019 εηζεγεηηθή απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο πνπ αθνξά «Έγθξηζε αηηήκαηνο ΓΔΤΑΛ γηα θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ιόγσ 

εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΓΧΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 

ΤΓΡΔΤΖ ΠΟΛΖ ΜΤΣΗΛΖΝΖ»,  θαη ε νπνία έρεη δηαλεκεζεί ζηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θαη 

απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 
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Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, 

ύζηεξα από ηελ νπνία: 

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  65 θαη 67 ηνπ λόκνπ 3852/2010 «πξόγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 2 ηνπ Ν.3852/2010 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52, παξ.2 ηνπ Ν.2696/99 (ΚΟΚ), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο αξκόδηα αξρή 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο ελ ζέκαηη απόθαζεο είλαη ε νηθεία Γηεύζπλζε Αζηπλνκίαο ή Σξνραίαο ιόγσ 

ηεο πξνζσξηλήο (νιηγνήκεξεο) θύζεο ηεο θπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο 

4. Σελ 10166/27-09-2019 εηζήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο 

Λέζβνπ, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο 

5. Σελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο Μπηηιήλεο 

6. Σελ αξηζ. 1/22-10-2019 εηζεγεηηθή απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο πνπ αθνξά 

«Έγθξηζε αηηήκαηνο ΓΔΤΑΛ γηα θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ιόγσ εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα 

πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΓΧΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΠΟΛΖ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ», ε απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο.  

7. Σελ πξνθνξηθή εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ θα πξνέδξνπ ηεο  Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θ.  

Κνπλέιιε Κσλζηαληίλνπ. 

8. Σε ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο πνπ πξνεγήζεθε 

9. Σε γελόκελε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία θαηακεηξήζεθαλ: 

 Παξόληεο: Σξηάληα έλαο (31) Γεκνηηθνί ύκβνπινη 

 «Τπέξ»: Σξηάληα έλαο (31) Γεκνηηθνί ύκβνπινη 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηηο παξαθάησ θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ιόγσ εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΓΩΓΟΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΠΟΛΖ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ» από ηε ΓΔΤΑΛ: 

 

I. Σκήκα ποσ ζσκπερηιακβάλεη ηης οδούς Ιζαύρφλ - Αγίας οθίας - Αγίοσ Γεφργίοσ - 

Λεζβώλαθηος από δηαζηαύρφζε κε Δρκού έφς δηαζηαύρφζε κε εκαληήρε 

Η δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε δεθαπέληε (15) εργάζηκες εκέρες. Η παράθακυε 

ηες οδού γηα ηελ προζφρηλή δηέιεσζε ηφλ οτεκάηφλ, γηα όζο δηάζηεκα ο δρόκος είλαη θιεηζηός, κπορεί 

λα πραγκαηοποηείηαη κέζφ ηφλ οδώλ 8ες Νοεκβρίοσ - Μηθράς Αζίας - Νασκατίας Έιιες  . O δρόκος 

γηα ηε δηέιεσζε ηφλ πεδώλ ζα παρακέλεη πάληα προζπειάζηκος θαη  ζα απαγορεύεηαη ε ζηάζε θαη ε 

ζηάζκεσζε . Θα ηοποζεηεζούλ πιεροθορηαθές πηλαθίδες ζηελ Πιαηεία απθούς θαη Ρσζκηζηηθές 

Πηλαθίδες ζηελ οδό Δρκού (δηαζηαύρφζε κε Αδρακσηίοσ) θαη ζηελ δηαζηαύρφζε ηφλ οδώλ Γερκαλού 

Καραβαγγέιε κε Λεζβώλαθηος. (Σκήκα 1-1) 

 

 

II. Οδός Κοραή από δηαζηαύρφζε κε Αγίοσ Γεφργίοσ έφς δηαζηαύρφζε κε Αγίοσ σκεώλ 

Η δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε πέληε (5) εργάζηκες εκέρες. Η παράθακυε ηες 

οδού γηα ηελ προζφρηλή δηέιεσζε ηφλ οτεκάηφλ, γηα όζο δηάζηεκα ο δρόκος είλαη θιεηζηός, κπορεί λα 

πραγκαηοποηείηαη κέζφ ηφλ παραθείκελφλ οδώλ Αγίας Σοθίας - Αγίωλ Αποζηόιωλ - Αγίοσ Σσκεώλ  . 
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O δρόκος γηα ηε δηέιεσζε ηφλ πεδώλ ζα παρακέλεη πάληα προζπειάζηκος θαη  ζα απαγορεύεηαη ε ζηάζε 

θαη ε ζηάζκεσζε. (Σκήκα 2-2) 

 

 

III. Οδός Μσηηιελαίοσ από δηαζηαύρφζε κε Αγίοσ Γεφργίοσ έφς δηαζηαύρφζε κε εκαληήρε 

Η δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε πέληε (5) εργάζηκες εκέρες. Η παράθακυε ηες 

οδού γηα ηελ προζφρηλή δηέιεσζε ηφλ οτεκάηφλ, γηα όζο δηάζηεκα ο δρόκος είλαη θιεηζηός, κπορεί λα 

πραγκαηοποηείηαη κέζφ ηφλ παραθείκελφλ οδώλ Αγίοσ Γεωργίοσ - Λεζβώλαθηος  . O δρόκος γηα ηε 

δηέιεσζε ηφλ πεδώλ ζα παρακέλεη πάληα προζπειάζηκος θαη  ζα απαγορεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεσζε. 

(Σκήκα 3-3) 

 

 

IV. Οδός εκαληήρε από δηαζηαύρφζε κε Λεζβώλαθηος έφς δηαζηαύρφζε κε Αγίας οθίας 

Η δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε δέθα (10) εργάζηκες εκέρες. Η παράθακυε ηες 

οδού γηα ηελ προζφρηλή δηέιεσζε ηφλ οτεκάηφλ, γηα όζο δηάζηεκα ο δρόκος είλαη θιεηζηός, κπορεί λα 

πραγκαηοποηείηαη κέζφ ηφλ παραθείκελφλ οδώλ Ιζαύρωλ - Αγίας Σοθίας - Αγίοσ Γεωργίοσ - 

Λεζβώλαθηος. O δρόκος γηα ηε δηέιεσζε ηφλ πεδώλ ζα παρακέλεη πάληα προζπειάζηκος θαη  ζα 

απαγορεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεσζε. (Σκήκα 4-4) 

 

 

V. Οδός Ιθηίλοσ από δηαζηαύρφζε κε Οδσζζέφς έφς δηαζηαύρφζε κε Καβέηζοσ 

Η δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε πέληε (5) εργάζηκες εκέρες. Η παράθακυε ηες 

οδού γηα ηελ προζφρηλή δηέιεσζε ηφλ οτεκάηφλ, γηα όζο δηάζηεκα ο δρόκος είλαη θιεηζηός, κπορεί λα 

πραγκαηοποηείηαη κέζφ ηφλ παραθείκελφλ οδώλ Φηιειιήλωλ - Βοσρλάδωλ - Καβέηζοσ - Αγίας 

Δηρήλες. O δρόκος γηα ηε δηέιεσζε ηφλ πεδώλ ζα παρακέλεη πάληα προζπειάζηκος θαη ζα απαγορεύεηαη 

ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεσζε. (Σκήκα 5-5) 

 

 

VI. Οδός Οδσζζέφς από δηαζηαύρφζε κε Φηιειιήλφλ έφς δηαζηαύρφζε κε Ιθηίλοσ 

Η δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε πέληε (5) εργάζηκες εκέρες. Η παράθακυε ηες 

οδού γηα ηελ προζφρηλή δηέιεσζε ηφλ οτεκάηφλ, γηα όζο δηάζηεκα ο δρόκος είλαη θιεηζηός, κπορεί λα 

πραγκαηοποηείηαη κέζφ ηφλ παραθείκελφλ οδώλ Αγίας Δηρήλες - Ιθηίλοσ - Καβέηζοσ θαη Αγίας 

Δηρήλες - Φηιειιήλωλ - Βοσρλάδωλ - Καβέηζοσ . O δρόκος γηα ηε δηέιεσζε ηφλ πεδώλ ζα παρακέλεη 

πάληα προζπειάζηκος θαη ζα απαγορεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεσζε. (Σκήκα 6-6) 

 

VII. Οδός Φηιειιήλφλ από δηαζηαύρφζε κε Νασκάτοσ Αποζηοιή έφς δηαζηαύρφζε κε Βοσρλάδφλ 

Η δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε δέθα (10) εργάζηκες εκέρες. O δρόκος γηα ηε 

δηέιεσζε ηφλ πεδώλ ζα παρακέλεη πάληα προζπειάζηκος θαη  ζα απαγορεύεηαη ε ζηάζε θαη ε 

ζηάζκεσζε.(Σκήκα 7-7) 

 

 

VIII. Οδός Νασκάτοσ Παπαληθοιή από δηαζηαύρφζε κε Καβέηζοσ έφς δηαζηαύρφζε κε 

Φηιειιήλφλ 
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Η δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε εθηά (7) εργάζηκες εκέρες. Η παράθακυε ηες 

οδού γηα ηελ προζφρηλή δηέιεσζε ηφλ οτεκάηφλ, γηα όζο δηάζηεκα ο δρόκος είλαη θιεηζηός, κπορεί λα 

πραγκαηοποηείηαη κέζφ ηφλ παραθείκελφλ οδώλ Ξελοθώληος - Φηιηθώλ - Δρεζού - Καβέηζοσ. O 

δρόκος γηα ηε δηέιεσζε ηφλ πεδώλ ζα παρακέλεη πάληα προζπειάζηκος θαη ζα απαγορεύεηαη ε ζηάζε θαη 

ε ζηάζκεσζε. (Σκήκα 8-8) 

 

 

IX. Οδός Ξελοθώληος από δηαζηαύρφζε κε Καβέηζοσ έφς δηαζηαύρφζε κε Οισκπίοσ 

Γσκλαζηάρτοσ 

Η δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε εθηά (7) εργάζηκες εκέρες. Η παράθακυε ηες 

οδού γηα ηελ προζφρηλή δηέιεσζε ηφλ οτεκάηφλ, γηα όζο δηάζηεκα ο δρόκος είλαη θιεηζηός, κπορεί λα 

πραγκαηοποηείηαη κέζφ ηφλ παραθείκελφλ οδώλ Ιαθωβίδοσ - Μοσζώλ - Οισκπίοσ Γσκλαζηάρτοσ. O 

δρόκος γηα ηε δηέιεσζε ηφλ πεδώλ ζα παρακέλεη πάληα προζπειάζηκος θαη ζα απαγορεύεηαη ε ζηάζε θαη 

ε ζηάζκεσζε. (Σκήκα 9-9) 

 

 

X. Οδός Ξάλζοσ από δηαζηαύρφζε κε Νασκάτοσ Παπαληθοιή έφς δηαζηαύρφζε κε Αρ. Γειή 

Η δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε εθηά (7) εργάζηκες εκέρες. Η παράθακυε ηες 

οδού γηα ηελ προζφρηλή δηέιεσζε ηφλ οτεκάηφλ, γηα όζο δηάζηεκα ο δρόκος είλαη θιεηζηός, κπορεί λα 

πραγκαηοποηείηαη κέζφ ηφλ παραθείκελφλ οδώλ Νασκάτοσ Αποζηοιή - Μσρηβήιε - Ήρηλας - Αρ. 

Γειή. O δρόκος γηα ηε δηέιεσζε ηφλ πεδώλ ζα παρακέλεη πάληα προζπειάζηκος θαη ζα απαγορεύεηαη ε 

ζηάζε θαη ε ζηάζκεσζε. (Σκήκα 10-10) 

 

 

XI.  Οδός Πιάηφλος από δηαζηαύρφζε κε Φηιηθώλ έφς δηαζηαύρφζε κε  Ξάλζοσ 

Η δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε πέληε (5) εργάζηκες εκέρες. Η παράθακυε ηες 

οδού γηα ηελ προζφρηλή δηέιεσζε ηφλ οτεκάηφλ, γηα όζο δηάζηεκα ο δρόκος είλαη θιεηζηός, κπορεί λα 

πραγκαηοποηείηαη κέζφ ηφλ παραθείκελφλ οδώλ Δρεζού - Καβέηζοσ - Ξελοθώληος - Οισκπίοσ 

Γσκλαζηάρτοσ. O δρόκος γηα ηε δηέιεσζε ηφλ πεδώλ ζα παρακέλεη πάληα προζπειάζηκος θαη ζα 

απαγορεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεσζε. (Σκήκα 11-11) 

 

XII. Οδός Οισκπίοσ Γσκλαζηάρτοσ από δηαζηαύρφζε κε Πιάηφλος έφς δηαζηαύρφζε κε Δρεζού 

Η δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε πέληε (5) εργάζηκες εκέρες. Η παράθακυε ηες 

οδού γηα ηελ προζφρηλή δηέιεσζε ηφλ οτεκάηφλ, γηα όζο δηάζηεκα ο δρόκος είλαη θιεηζηός, κπορεί λα 

πραγκαηοποηείηαη κέζφ ηφλ παραθείκελφλ οδώλ Αρ. Γειή θαη Ξάλζοσ. O δρόκος γηα ηε δηέιεσζε ηφλ 

πεδώλ ζα παρακέλεη πάληα προζπειάζηκος θαη ζα απαγορεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεσζε. (Σκήκα 12-12) 
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ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ 

1- 1' - 1'' - 1''' - 1'''' 
ΙΑΤΡΩΝ - ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ - ΑΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟΤ 

- ΛΔΒΩΝΑΚΣΟ 
15 

2 - 2' ΚΟΡΑΗ 5 

3 - 3' ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟΤ 5 

4 - 4' ΗΜΑΝΣΗΡΗ 10 

5 - 5' ΙΚΣΙΝΟΤ 5 

6 - 6' ΟΓΤΔΩ 5 

7 - 7' ΦΙΛΔΛΛΗΝΩΝ 10 

8 - 8' ΝΑΤΜΑΥΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 7 

9 - 9' ΞΔΝΟΦΩΝΣΟ 7 

10 - 10' ΞΑΝΘΟΤ 7 

11 - 11' ΠΛΑΣΩΝΟ 5 

12 - 12' ΟΛΤΜΠΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΑΡΥΟΤ 5 

 

 

 
 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα». 

 Ζ παξνύζα απόθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηνλ πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θ. Κνπλέιιε 

Κσλζηαληίλν θαη ζηνλ πξόεδξν ηεο ΓΔΤΑΛ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 42. 

Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεθε όπσο παξαθάησ: 

 

                Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                     Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

               Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 
 

 


