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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 1εο/27-1-2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο
ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ

9/2021

ΘΔΜΑ 6ν Ζ/Γ: Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεωλ ιόγω εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα
πιαίζηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΓΩΓΟΗ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ
ΓΗΚΣΤΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ».
ήκεξα, ηελ 27ε Ηαλνπαξίνπ 2021, εκέξα Σεηάξηε, θαη ώξα έλαξμεο 6:30 κ.κ.
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε (ρξήζε ηεο ππεξεζίαο e-presence θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ
ΚΤΑ ππ’ αξηζ. 429/12.03.2020 (Β’850), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ όκνηα ππ’ αξηζ.
ΓΗΓΑΓ/Φ.37Α.1/27/νηθ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 1822/16.03.2020
εγθύθιην ηνπ Τπνπξγνύ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο) ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο, ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 1656/22-1-2021 πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ, θ. Υαηδεγηάλλε Γεκνζζέλε, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
θνηλνπνηήζεθε κε θάζε πξόζθνξν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ζύκθσλα κε: α) ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ
Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019, β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020) θαη γ) ηελ αξηζκ.
Γ1α/ΓΠ.νηθ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89) ΚΤΑ.
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, δηαπίζησζε όηη
ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα δύν (32) κειώλ -ην 33ν κέινο έρεη
ηεζεί ζε αξγία κε ηελ αξηζκ. πξση. ΔΜΠ 34/23-9-2019 απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 236 Α ηνπ
Ν.3852/2010, όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 129 ηνπ Ν.4555/2018- ζπκκεηείραλ ηα είθνζη νθηώ
(28) κέιε, ήηνη:
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ

ΜΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξόεδξνο
2. Αλδξηώηεο Κσλζηάληηνο
Παλαγηώηεο-Αληηπξόεδξνο
3. Εεξβνύ Μαξία-Γξακκαηέαο
4. Αιεμαλδξή Γήκεηξα
5. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή
6. Αλδξηώηνπ Μπξζίλε
7. Άλεκνο Ησάλλεο
8. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο
9. Βαιάθνο Παλαγηώηεο

1. Βαηόο Ησάλλεο
2. Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο
3. Φξαληδέζθνο Μηραήι*
4. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο
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10. Βάιεζεο Παλαγηώηεο
11. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο
12. Βνπλαηζήο Θεόδσξνο
13. Γηαλλάθα-Βαζηινύδε Δξηθύιε
14. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο
15. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο
16. Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο
17. Κόκβνο Δπζηξάηηνο
18. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο
19. Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο
20. Μακάθνο Μηραήι
21. Μαλνύζνο Παξάζρνο
22. Σδηκήο Δπζηξάηηνο
23. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο
24. Σζηξηγώηε Νίθε
25. Φιώξνο Γεώξγηνο
26. Υαξαιάκπνπο πκεώλ
27. Υησηέιιε Δξηθύιε
28. Υνριάθα Βαζηιηθή
* Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνζήιζε ζηελ
ηειεδηάζθεςε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Φξαληδέζθνο Μηραήι.
ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. Κύηειεο
Δπζηξάηηνο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018.
ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθαλ νη πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, βάζεη
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018, εθ ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ νη
πξόεδξνη: 1) Μπηηιήλεο: Κνπδηλόγινπ Αιέμαλδξνο, 2) Λνπηξώλ: Μακώιεο Βαζίιεηνο, 3)
Παπάδνπ: Κακάηζνο Δπζηξάηηνο, 4) Παλαγηνύδαο: Βηόιαηδεο Δπάγγεινο θαη 5) Αγηάζνπ:
Ρνπγθέιιε Γηακάληε.
ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ.
Κνπληνπξέιιεο Ζξαθιήο.
ηελ ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθόο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο Δπζηξάηηνο,
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 869/2019 απόθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο.
ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν
ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Κνπλέιιε Κωλζηαληίλν ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ αξηζ.
2/2021 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, πνπ αθνξά «Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ
ξπζκίζεσλ ιόγσ εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΓΧΓΟΗ
ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ».
Ζ ππ. αξηζκ. 132/07-01-2021 εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ, έρεη σο εμήο:
2

«Θέκα: Έγθξηζε Κπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ιόγσ εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΓΧΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ
ΜΤΣΗΛΖΝΖ»
Έρνληαο ππόςε:
1. To άξζξν 82 ηνπ Ν.3463/06 πεξί Κύξσζε ηνπ θώδηθα Γήκνπ θαη Κνηλνηήησλ θαη
αλαιπηηθόηεξα:
Οη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, πνπ αθνξνύλ ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ θαζνξηζκό
πεδνδξόκσλ, κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζύλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, εθδίδνληαη, κεηά
πξνεγνύκελε θαηάξηηζε ζρεηηθώλ κειεηώλ, νη νπνίεο έρνπλ εθπνλεζεί ή εγθξηζεί από ηηο
Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο ή από ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηώλ.
Καη΄ εμαίξεζε εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 παξ. 1 ηνπ Ν. 2696/1999 (ΦΔΚ 57
Α΄), όπσο ηζρύεη, εθόζνλ ηα κέηξα ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ αθνξνύλ:
α) Σν εζληθό ή επαξρηαθό δίθηπν ηεο Υώξαο, ηηο παξαθακπηήξηεο νδνύο απηνύ θαη απηέο πνπ ην
επεξεάδνπλ, θαζώο θαη ηα ππάξρνληα ή πξνγξακκαηηδόκελα ζπγθνηλσληαθά έξγα ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκόζησλ Έξγσλ ζην αζηηθό ή ππεξαζηηθό
δίθηπν.
β) Σν βαζηθό νδηθό δίθηπν, όπσο απηό νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 183/1986 (ΦΔΚ 70
Α΄) θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκόζησλ
Έξγσλ ή ησλ νηθείσλ Ννκαξρώλ, ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
2. Σν Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γήκνπ Μπηηιήλεο
3. Σελ ππ΄αξίζκ. 2246/27-2-2018 ζύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Αγσγνί Δζσηεξηθνύ
Γηθηύνπ Ύδξεπζεο Γηθηύνπ Μπηηιήλεο», κεηαμύ ηεο ΓΔΤΑ Λέζβνπ θαη ηελ εηαηξεία ΠΡΑΞΗ
ΑΣΔ, έπεηηα από Γηαθήξπμε αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο
4. Σν όηη ην έξγν είλαη ζε εμέιημε θαη έρεη ήδε νινθιεξσζεί κεγάιν θνκκάηη ηνπ
5. Σν γεγνλόο όηη θξίλνπκε απαξαίηεηεο ηηο παξαθάησ θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ
αζθαιή θαη άξηηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
6. Σν όηη νη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο αλαθέξνληαη ζηηο παξαθάησ νδνύο:
Α1. Σκήκα ησλ νδώλ Αγίνπ Γεσξγίνπ – Ηζάβξσλ – Αγίαο νθίαο Μπηηιελαίνπ έσο ην ύςνο
Λεζβώλαθηνο θαη Ηνπζηηληαλνύ.
Α2. Σκήκα ησλ νδώλ αληνβξηάδνπ Κνξαή (Βύξσλνο) από Αγ. Γεσξγίνπ έσο Αγ. πκεώλ.
Β1. Σκήκα ηεο νδνύ θξά από Σδέηκο Αξηζηάξρνπ έσο 8εο Ννεκβξίνπ.
Β2. Σκήκα ηεο νδνύ Σδέηκο Αξηζηάξρνπ από ηελ νδό θξά έσο ηελ νδό Αξγύξε Δθηαιηώηε.
ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ
Σελ έγθξηζε ησλ παξαθάησ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ:
Γηα ην ηκήκα Α1: Ζ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζε απηό ην ηκήκα εθηηκάηαη ζε δέθα (10)
εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ παξάθακςε ηεο νδνύ γηα ηελ πξνζσξηλή δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ, γηα όζν
δηάζηεκα ν δξόκνο είλαη θιεηζηόο, ζα γίλεηαη κέζσ ησλ παξαθείκελσλ νδώλ Κξαηίππνπ – Αγ.
νθίαο θαη εκαληήξε πξνο Δξκνύ.
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Γηα ην ηκήκα Α2: Ζ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζε απηό ην ηκήκα εθηηκάηαη ζε επηά (7) εξγάζηκεο
εκέξεο. Ζ παξάθακςε ζα γίλεηαη από ηελ νδό Β. Οπγθώ – Αγ. πκεώλ έσο ηελ νδό Δξκνύ.
Γηα ην ηκήκα Β1: ε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ εθηηκάηαη ζε ηξείο (3) εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ
παξάθακςε ηεο νδνύ γηα ηελ πξνζσξηλή δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ, γηα νδό δηάζηεκα ν δξόκνο
είλαη θιεηζηόο γίλεηαη από ηελ 8ε Ννεκβξίνπ έσο ηελ Αξγύξε Δθηαιηώηε όπνπ ην ηκήκα ηεο 8εο
Ννεκβξίνπ από ηελ νδό θξα έσο ηελ νδό Αξγύξε Δθηαιηώηε ζα γίλεη δηπιήο δηέιεπζεο
νρεκάησλ κε ειεγρόκελε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο.
Γηα ην ηκήκα Β2: Ζ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ εθηηκάηαη ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο. Μεηά
ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγάζηκσλ ηεο νδνύ θξα ηα κηθξά νρήκαηα ζα κπνξνύλ λα
θαηεπζύλνληαη πξνο ηελ Κνκλελάθε ελώ ηα κεγάια ζα ζπλερίζνπλ λα εμππεξεηνύληαη κέζσ
ηεο 8εο Ννεκβξίνπ πνπ ζα ζπλερίζεη λα είλαη δηπιήο δηέιεπζεο κε ειεγρόκελε θπθινθνξία.»
Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ γηα ην ηκήκα Α1 ζα είλαη ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2021, ελώ γηα ην ηκήκα
Β2 ζα είλαη ε 22ε Φεβξνπαξίνπ 2021.»
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα
πξαθηηθά, ύζηεξα από ηελ νπνία:
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λόκνπ 3852/2010 «πξόγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πεξί
αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν
74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019, ζε
ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
(ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020) θαη ηελ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89) ΚΤΑ
3. To άξζξν 82 ηνπ Ν.3463/06 πεξί Κύξσζε ηνπ θώδηθα Γήκνπ θαη Κνηλνηήησλ
4. Σελ αξηζ. 2/2021 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε ζέκα «Έγθξηζε
θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ιόγσ εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ «ΑΓΧΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ»,
πνπ είλαη ζπλεκκέλε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο.
5. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 132/07-01-2021 ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ, πνπ επηζπλάπηεηαη.
6. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο
7. Σε γελόκελε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία θαηακεηξήζεθαλ:
 πκκεηέρνληεο: Δίθνζη ελλέα (29) Γεκνηηθνί ύκβνπινη θαη ν πξόεδξνο Μπηηιήλεο,
Κνπδηλόγινπ Αιέμαλδξνο
 «Τπέξ»: Δίθνζη ελλέα (29) Γεκνηηθνί ύκβνπινη θαη ν πξόεδξνο Μπηηιήλεο,
Κνπδηλόγινπ Αιέμαλδξνο
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηηο παξαθάησ θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ πόιε ηεο Μπηηιήλεο, ιόγσ
εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΓΧΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ
ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ», ήηνη:
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Γηα ην ηκήκα Α1 (Σκήκα ησλ νδώλ Αγίνπ Γεσξγίνπ – Ηζάβξσλ – Αγίαο νθίαο Μπηηιελαίνπ
έσο ην ύςνο Λεζβώλαθηνο θαη Ηνπζηηληαλνύ): Ζ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζε απηό ην ηκήκα
εθηηκάηαη ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ παξάθακςε ηεο νδνύ γηα ηελ πξνζσξηλή δηέιεπζε
ησλ νρεκάησλ, γηα όζν δηάζηεκα ν δξόκνο είλαη θιεηζηόο, ζα γίλεηαη κέζσ ησλ παξαθείκελσλ
νδώλ Κξαηίππνπ – Αγ. νθίαο θαη εκαληήξε πξνο Δξκνύ.
Γηα ην ηκήκα Α2 (Σκήκα ησλ νδώλ αληνβξηάδνπ Κνξαή (Βύξσλνο) από Αγ. Γεσξγίνπ έσο
Αγ. πκεώλ): Ζ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζε απηό ην ηκήκα εθηηκάηαη ζε επηά (7) εξγάζηκεο
εκέξεο. Ζ παξάθακςε ζα γίλεηαη από ηελ νδό Β. Οπγθώ – Αγ. πκεώλ έσο ηελ νδό Δξκνύ.
Γηα ην ηκήκα Β1 (Σκήκα ηεο νδνύ θξά από Σδέηκο Αξηζηάξρνπ έσο 8εο Ννεκβξίνπ): Ζ
δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ εθηηκάηαη ζε ηξείο (3) εξγάζηκεο εκέξεο. Ζ παξάθακςε ηεο νδνύ γηα
ηελ πξνζσξηλή δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ, γηα νδό δηάζηεκα ν δξόκνο είλαη θιεηζηόο γίλεηαη από
ηελ 8ε Ννεκβξίνπ έσο ηελ Αξγύξε Δθηαιηώηε όπνπ ην ηκήκα ηεο 8 εο Ννεκβξίνπ από ηελ νδό
θξα έσο ηελ νδό Αξγύξε Δθηαιηώηε ζα γίλεη δηπιήο δηέιεπζεο νρεκάησλ κε ειεγρόκελε
ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο.
Γηα ην ηκήκα Β2 (Σκήκα ηεο νδνύ Σδέηκο Αξηζηάξρνπ από ηελ νδό θξά έσο ηελ νδό Αξγύξε
Δθηαιηώηε): Ζ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ εθηηκάηαη ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ εξγάζηκσλ ηεο νδνύ θξά ηα κηθξά νρήκαηα ζα κπνξνύλ λα θαηεπζύλνληαη
πξνο ηελ Κνκλελάθε ελώ ηα κεγάια ζα ζπλερίζνπλ λα εμππεξεηνύληαη κέζσ ηεο 8 εο Ννεκβξίνπ
πνπ ζα ζπλερίζεη λα είλαη δηπιήο δηέιεπζεο κε ειεγρόκελε θπθινθνξία.
Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ γηα ην ηκήκα Α1 ζα είλαη ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2021, ελώ γηα ην ηκήκα
Β2 ζα είλαη ε 22ε Φεβξνπαξίνπ 2021.
Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα».
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 9.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεθε όπσο παξαθάησ:
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο

Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ΤΠΟΓΡΑΦΔ

Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο
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