
   
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 1ε/15-01-2021 ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη κε κλεία ησλ 
απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ: 

 

 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
                    Κσλζηαληίλνο Κνπλέιιεο 

 
 

              Αληηδήκαξρνο Πνηόηεηαο Εσήο, Πεξηβάιιόληνο 
                                         & Γ.Δ. Θεξκήο 
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  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  
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Έγθξηζε πξνζσξηλήο δηαθνπήο ζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ θόκβνπ Φσηεηλήο 
εκαηνδόηεζεο ζηελ δηαζηαύξσζε ησλ 
νδώλ Δι. Βεληδέινπ θαη Ν. Θενδώξνπ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  ηελ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ θόκβνπ γηα δηάζηεκα όζν δηαξθνύλ νη 
εξγαζίεο, δειαδή από 20-01-2021 έσο θαη 27-01-2021. 
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Δηζήγεζε γηα έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ 
ξπζκίζεσλ ιόγσ εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα 
πιαίζηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΓΩΓΟΗ 
ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ 
ΠΟΛΖ ΜΤΣΗΛΖΝΖ».  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:   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. 
 
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 8

ε
 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: 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 8

εο
 

Ννεκβξίνπ πνπ ζα ζπλερίζεη λα είλαη δηπιήο δηέιεπζεο κε ειεγρόκελε θπθινθνξία. 
 
Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ γηα ην ηκήκα Α1 ζα είλαη ηελ 1

ε
 Φεβξνπαξίνπ 2021, ελώ γηα ην ηκήκα 

Β2 ζα είλαη ε 22
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2021. 



 
ΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 
2. Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 
3. Βάιεζεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
4. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
5. Βαιάθνο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
6. Γηαλλάθα – Βαζηινύδε Δξηθύιε, ηαθηηθό κέινο 
7. Υησηέιιε Δξηθύιε, αλαπιεξσκαηηθό κέινο 


