
  
 
 
 

 Με ηα ζέκαηα ποσ ζσδεηήζεθαλ θαηά ηελ αρηζκ. 1ε/22-10-2019 ζσλεδρίαζε ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εφής ηοσ Γήκοσ Μσηηιήλες θαη κε κλεία ηφλ 
αποθάζεφλ ποσ ειήθζεζαλ: 
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Έγθρηζε Κσθιοθορηαθώλ ρσζκίζεφλ 
ιόγφ εθηέιεζες εργαζηώλ ζηα πιαίζηα 
ηες θαηαζθεσής ηοσ έργοσ « ΑΓΩΓΟΗ 
ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ 
ΠΟΛΖ ΜΤΣΗΛΖΝΖ » 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Δηζεγείηαη ζηο Γεκοηηθό σκβούιηο Μσηηιήλες ηης θάηφζη 
θσθιοθορηαθές ρσζκίζεης ζηελ πόιε ηες Μσηηιήλες, ζύκθφλα κε ηελ σπ’ αρηζκ. πρφη. 
10166/27-09-2019 εηζήγεζε ηες Σετληθής Τπερεζίας ηες Γεκοηηθής Δπητείρεζες Ύδρεσζες – 
Αποτέηεσζες Λέζβοσ. 

i. Σκήκα ποσ ζσκπερηιακβάλεη ηης οδούς Ηζαύρφλ - Αγίας οθίας - Αγίοσ Γεφργίοσ - 
Λεζβώλαθηος από δηαζηαύρφζε κε Δρκού έφς δηαζηαύρφζε κε εκαληήρε 

Ζ δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε δεθαπέληε (15) εργάζηκες εκέρες. Ζ 
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 
Ζ δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε πέληε (5) εργάζηκες εκέρες. Ζ 
παράθακυε ηες οδού γηα ηελ προζφρηλή δηέιεσζε ηφλ οτεκάηφλ, γηα όζο δηάζηεκα ο δρόκος 
είλαη θιεηζηός, κπορεί λα πραγκαηοποηείηαη κέζφ ηφλ παραθείκελφλ οδώλ Αγίας οθίας - 
Αγίφλ Αποζηόιφλ - Αγίοσ σκεώλ  . 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 

Ζ δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε πέληε (5) εργάζηκες εκέρες. Ζ 
παράθακυε ηες οδού γηα ηελ προζφρηλή δηέιεσζε ηφλ οτεκάηφλ, γηα όζο δηάζηεκα ο δρόκος 
είλαη θιεηζηός, κπορεί λα πραγκαηοποηείηαη κέζφ ηφλ παραθείκελφλ οδώλ Αγίοσ Γεφργίοσ - 
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 

Ζ δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε δέθα (10) εργάζηκες εκέρες. Ζ 
παράθακυε ηες οδού γηα ηελ προζφρηλή δηέιεσζε ηφλ οτεκάηφλ, γηα όζο δηάζηεκα ο δρόκος 
είλαη θιεηζηός, κπορεί λα πραγκαηοποηείηαη κέζφ ηφλ παραθείκελφλ οδώλ Ηζαύρφλ - Αγίας 
οθίας - Αγίοσ Γεφργίοσ - 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 Ηθηίλοσ από δηαζηαύρφζε κε Οδσζζέφς έφς δηαζηαύρφζε κε Καβέηζοσ 
Ζ δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε πέληε (5) εργάζηκες εκέρες. Ζ 
παράθακυε ηες οδού γηα ηελ προζφρηλή δηέιεσζε ηφλ οτεκάηφλ, γηα όζο δηάζηεκα ο δρόκος 
είλαη θιεηζηός, κπορεί λα πραγκαηοποηείηαη κέζφ ηφλ παραθείκελφλ οδώλ Φηιειιήλφλ - 
Βοσρλάδφλ - 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 Ηθηίλοσ 
Ζ δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε πέληε (5) εργάζηκες εκέρες. Ζ 
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 - 
Ηθηίλοσ - Καβέηζοσ θαη Αγίας Δηρήλες - Φηιειιήλφλ - Βοσρλάδφλ - 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 

Ζ 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 

Ζ δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε εθηά (7) εργάζηκες εκέρες. Ζ 
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 

Ζ δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε εθηά (7) εργάζηκες εκέρες. Ζ 
παράθακυε ηες οδού γηα ηελ προζφρηλή δηέιεσζε ηφλ οτεκάηφλ, γηα όζο δηάζηεκα ο δρόκος 
είλαη θιεηζηός, κπορεί λα πραγκαηοποηείηαη κέζφ ηφλ παραθείκελφλ οδώλ Ηαθφβίδοσ - 
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 

Ζ δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε εθηά (7) εργάζηκες εκέρες. Ζ 
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 
Ζ δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε πέληε (5) εργάζηκες εκέρες. Ζ 
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) 
 
 



 
 
Ο Πρόεδρος ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εφής 
            Κφλζηαληίλος Κοσλέιιες 
 

 
 

 
            Αληηδήκαρτος Περηβάιιοληος, Ποηόηεηας Εφής & Γ.Δ. Θερκής 

 
ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Βάιεζες Παλαγηώηες, ηαθηηθό κέιος 
2. Γηαλλάθα – Βαζηιούδε Δρηθύιε, ηαθηηθό κέιος 
3. Φραληδέζθοσ Μηταήι, ηαθηηθό κέιος 
4. Βαηός Ηφάλλες, ηαθηηθό κέιος 
5. Αλδρεαδέιιε Βαζηιηθή, ηαθηηθό κέιος 
 

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

Ζ δηάρθεηα ηφλ εργαζηώλ ζε ασηή ηελ οδό εθηηκάηαη ζε πέληε (5) εργάζηκες εκέρες. Ζ 
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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Αίηεζε ηοσ θ. Κοσηδηά Μηταήι γηα ηελ 
ηοποζέηεζε ορηοδεθηώλ ζηελ οδό 
Αζθιεπηού 58 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  Δηζεγείηαη ζηελ Γεκοηηθή Κοηλόηεηα Μσηηιήλες  ηελ ηοποζέηεζε 
πηλαθίδας Ρ-40  θαη Πρ-4α, Πρ-4γ πιελ οτεκάηφλ ηροθοδοζίας από ηης 09:00 π.κ. έφς ηης 12:00 
π.κ. θαζεκερηλά έκπροζζελ ηοσ θαηαζηήκαηος ηοσ θσρίοσ Κοσηδηά Μηταήι, επί ηες οδού 
Αζθιεπηού 58 ζηε Μσηηιήλε,  ζύκθφλα κε ηελ σπ’ αρηζκ. πρφη. 1441/21-10-2019 εηζήγεζε ηοσ 
Σκήκαηος σγθοηλφληώλ, Κσθιοθορίας θαη Αδεηώλ Μεηαθορώλ ηες Γ/λζες Σετληθώλ 
Τπερεζηώλ ηοσ Γήκοσ Μσηηιήλες. 


