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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                       ΑΔΑ: 9ΨΚΓ46ΜΓΘΓ-ΞΕ9 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ       
 Από το Πρακτικό της αριθμ. 5

ης
/04-03-2022 τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     52/2022 
 

ΘΕΜΑ 14
ο  

Η/Δ: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου 

της ΔΕΥΑΛ με τίτλο: «Αντικατάσταση τμημάτων Δικτύων Ύδρευσης 

Μυτιλήνης», σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

Σήμερα, την 4
η
 Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα έναρξης 6:30 μ.μ. 

πραγματοποιήθηκε τακτική, μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης [δια 

ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (Κουντουριώτη 1, 

Μυτιλήνη) και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της υπηρεσίας e-presence)], ύστερα 

από την υπ’ αριθ. πρωτ. 5355/28-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου, κ. Χατζηγιάννη 

Δημοσθένη, που δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιήθηκε με κάθε 

πρόσφορο μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με:  α) τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν. 3852/2010, β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), γ) την αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 11974/25-02-2022 (ΦΕΚ Β΄ 891) ΚΥΑ 

και δ) την αρ. εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 643/Α.Π. 69472/24-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. 

Χατζηγιάννης Δημοσθένης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 

σύνολο τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντα τα είκοσι οκτώ (28) μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                     ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Χατζηγιάννης Δημοσθένης-Πρόεδρος 

2. Βουνατσής Θεόδωρος- Αντιπρόεδρος       

(e-presence) 

3. Ζερβού Μαρία-Γραμματέας (e-presence)               

4. Αλεξανδρή Δήμητρα (e-presence)                         

5. Ανδρεαδέλλη Βασιλική (e-presence) 

6. Ανδριώτου Μυρσίνη 

7. Άνεμος Ιωάννης (e-presence)   

8. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος                               

9. Βαρβαγιάννης Δημήτριος (e-presence)                   

10. Βατός Ιωάννης 

11. Γιαννάκα-Βασιλούδη Εριφύλη (e-presence)          

12. Δαγκλής Ευστράτιος 

13. Ζαφειρίου Παναγιώτης 

1. Ανδριώτης-Κωνστάντιος Παν. 

2. Βαλάκος Παναγιώτης 

3. Βάλεσης Παναγιώτης* 

4. Κατσαβέλλης Παναγιώτης 

5. Φραγκόπουλος Κων/νος 
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14. Κατζανός Γεώργιος 

15. Κόμβος Ευστράτιος 

16. Κουνέλλης Κωνσταντίνος (e-presence)    

17. Μαλλιαρός Δημήτριος (e-presence)             

18. Μαμάκος Μιχαήλ 

19. Μανούσος Παράσχος   

20. Τζιμής Ευστράτιος (e-presence)                                    

21. Τσακύρης Παναγιώτης 

22. Τσιριγώτη Νίκη 

23. Φλώρος Γεώργιος 

24. Φραντζέσκος  Μιχαήλ 

25. Χαραλάμπους Συμεών (e-presence) 

26. Χιωτέλλη Εριφύλη 

27. Χοχλάκα Βασιλική 

28. Ψωμάς-Ατσίδης Θεόδωρος 

 

 

 

 

 

            

             

 

 

*  Μετά τη συζήτηση του 3
ου

 θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, προσήλθε με χρήση της 

υπηρεσίας e-presence ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βάλεσης Παναγιώτης 

 

Προσκλήθηκε και παρίσταται ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, κ. Κύτελης Ευστράτιος, βάσει των 

διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018. 

 

Προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Μυτιλήνης,  βάσει των 

διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, εκ των οποίων παρίστανται οι 

πρόεδροι: 1) Μυτιλήνης: Κουζινόγλου Αλέξανδρος (e-presence), 2) Αγάσου: Ρουγκέλλη 

Διαμάντη (e-presence) και 3) Κάτω Τρίτους: Πολυχρόνης Θεόδωρος (e-presence). 

 

Προσκλήθηκε και παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Κουντουρέλλης 

Ηρακλής. 

 

Στη συνεδρίαση πρακτικά τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Κριπιντήρης Ευστράτιος, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 869/2019 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης. 

 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 14
ο
  θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε το 

λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουνέλλη Κωνσταντίνο ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος 

προς έγκριση  την αριθ. 4/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τίτλο «Έγκριση 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου της ΔΕΥΑΛ με τίτλο: "Αντικατάσταση 

τμημάτων Δικτύων Ύδρευσης Μυτιλήνης"». 

 

Η υπ’ αριθμ. 2243/28-01-2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ), αναφέρει τα εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια του έργου "Αντικατάσταση τμημάτων 

Δικτύων Ύδρευσης Μυτιλήνης" 
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Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου στα πλαίσια του έργου  

"Αντικατάσταση τμημάτων Δικτύων Ύδρευσης Μυτιλήνης" προχωράει στην αντικατάσταση 

τμημάτων τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού υδραγωγείου της πόλης της 

Μυτιλήνης.  

 

Σύμφωνα με την μελέτη πρέπει να τοποθετηθεί νέο δίκτυο ύδρευσης στον περιφερειακό 

δρόμο του Νοσοκομείου (Θεοφίλου Χατζημιχαήλ) και Παρασκευαϊδου (Μινι Μάρκετ 

Θαλασέλλη) έως και το σημείο που βρίσκει την Γρ. Παλαμά. 

 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στην συγκεκριμένη διαδρομή, η διευθέτηση της 

κυκλοφορίας θα διεξάγεται ανάλογα με το τμήμα της οδού που διεξάγονται εργασίες. 

Αποκλεισμός θα γίνεται μόνο στην μία λωρίδα του δρόμου ώστε να διευκολύνεται η 

πρόσβαση στο Βοστάνειο Νοσοκομείο. Το τμήμα της οδού το οποίο θα είναι κλειστό αφορά 

135 μέτρα και είναι από την Γρ. Παλαμά - Μάυρου - Παρασκευαϊδου, λόγω της έλλειψης 

του απαραίτητου πλάτους οδού για ταυτόχρονη κυκλοφορία παράλληλα με τις εργασίες. 

 

Ο αποκλεισμός στην κυκλοφορία του συγκεκριμένου τμήματος της οδού πρόκειται να 

διαρκέσει, όσο εκτελούνται εργασίες, 7 ημερολογιακές ημέρες. 

Η εξυπηρέτηση των μετακινήσεων στην περιοχή θα γίνεται κατά τη διάρκεια των εργασιών 

από παρακείμενες οδούς. 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α-Β. 

Για την κατασκευή του τμήματος από την αρχή της Παρασκευαϊδου μέχρι και την είσοδο του 

Νοσοκομείου, θα υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανοιχτή με διευθέτηση της κυκλοφορίας 

για τις δύο κατευθύνσεις. Το μήκος στο οποίο θα γίνονται εργασίες είναι περίπου 150 μέτρα.  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β-Γ. 

Για την κατασκευή του τμήματος από την είσοδο του Νοσοκομείου μέχρι και το 

φυσιοθεραπευτήριο, θα υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανοιχτή με διευθέτηση της 

κυκλοφορίας για τις δύο κατευθύνσεις. Το μήκος στο οποίο θα γίνονται εργασίες είναι 

περίπου 90 μέτρα.  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ-Δ. 

Για την κατασκευή του τμήματος από το φυσιοθεραπευτήριο μέχρι και την Αγιά Θωμαϊς, θα 

υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανοιχτή με διευθέτηση της κυκλοφορίας για τις δύο 

κατευθύνσεις. Το μήκος στο οποίο θα γίνονται εργασίες είναι περίπου 170 μέτρα.  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ-Ε. 

Για την κατασκευή του τμήματος από τον κάθετο Παρασκευαϊδου μέχρι και τον κάθετο Γρ. 

Παλαμά, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός και η διοχέτευση της κυκλοφορίας θα γίνεται απο 

παρακείμενες οδούς. Το μήκος στο οποίο θα γίνονται εργασίες είναι περίπου 250 μέτρα.  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε-Ζ. 

Για την κατασκευή του τμήματος από τον κάθετο Παρασκευαϊδου μέχρι και τον κάθετο Γρ. 

Παλαμά, θα υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανοιχτή με διευθέτηση της κυκλοφορίας για 

τις δύο κατευθύνσεις. Το μήκος στο οποίο θα γίνονται εργασίες είναι περίπου 135 μέτρα.  
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την έγκριση των παρακάτω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

          

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α-Β. 

Για την κατασκευή του τμήματος από την αρχή της Παρασκευαϊδου μέχρι και την είσοδο του 

Νοσοκομείου, θα υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανοιχτή με διευθέτηση της κυκλοφορίας 

για τις δύο κατευθύνσεις. Το μήκος στο οποίο θα γίνονται εργασίες είναι περίπου 150 μέτρα.  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β-Γ. 

Για την κατασκευή του τμήματος από την είσοδο του Νοσοκομείου μέχρι και το 

φυσιοθεραπευτήριο, θα υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανοιχτή με διευθέτηση της 

κυκλοφορίας για τις δύο κατευθύνσεις. Το μήκος στο οποίο θα γίνονται εργασίες είναι 

περίπου 90 μέτρα.  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ-Δ. 

Για την κατασκευή του τμήματος από το φυσιοθεραπευτήριο μέχρι και την Αγιά Θωμαϊς, θα 

υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανοιχτή με διευθέτηση της κυκλοφορίας για τις δύο 

κατευθύνσεις. Το μήκος στο οποίο θα γίνονται εργασίες είναι περίπου 170 μέτρα.  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ-Ε. 

Για την κατασκευή του τμήματος από τον κάθετο Παρασκευαϊδου μέχρι και τον κάθετο Γρ. 

Παλαμά, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός και η διοχέτευση της κυκλοφορίας θα γίνεται απο 

παρακείμενες οδούς. Το μήκος στο οποίο θα γίνονται εργασίες είναι περίπου 250 μέτρα.  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε-Ζ. 

Για την κατασκευή του τμήματος από τον κάθετο Παρασκευαϊδου μέχρι και τον κάθετο Γρ. 

Παλαμά, θα υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανοιχτή με διευθέτηση της κυκλοφορίας για 

τις δύο κατευθύνσεις. Το μήκος στο οποίο θα γίνονται εργασίες είναι περίπου 135 μέτρα.  

 

Σας ενημερώνουμε ότι θα λάβουμε κάθε πρόσφορο μέσο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, 

τοποθετώντας κατάλληλες πινακίδες σήμανσης όπου αυτό είναι αναγκαίο ή μας υποδειχθεί 

εκ μέρους σας και θα σταλεί Δελτίο Τύπου στα ΜΜΕ για τις παραπάνω εργασίες από τη 

ΔΕΥΑΛ. 

 

Για την κατασκευή του έργου είναι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή 

και άρτια εκτέλεση του έργου.» 

 

 Μετά τη διαλογική συζήτηση επί του θέματος, η οποία περιλαμβάνεται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία καταμετρήθηκαν: 

 Παρόντες: Είκοσι εννέα (29) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο πρόεδρος της Κοινότητας 

Μυτιλήνης 

 «Υπέρ»: Είκοσι εννέα (29) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο πρόεδρος της Κοινότητας 

Μυτιλήνης 
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ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου  65 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

περί αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020). 

3. To άρθρο 82 του Ν.3463/06 περί Κύρωση του κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων 

4. Την υπ’ αριθμ. 2243/28-01-2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ), που επισυνάπτεται. 

5. Την αριθ. 4/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία είναι συνημμένη 

και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  

6. Τη διεξαχθείσα συζήτηση επί του θέματος 

7. Τη γενόμενη ψηφοφορία 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοινότητα Μυτιλήνης για την 

εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων Δικτύων Ύδρευσης Μυτιλήνης» της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ), ήτοι:  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α-Β 

Για την κατασκευή του τμήματος από την αρχή της Παρασκευαϊδου μέχρι και την είσοδο του 

Νοσοκομείου, θα υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανοιχτή με διευθέτηση της κυκλοφορίας 

για τις δύο κατευθύνσεις. Το μήκος στο οποίο θα γίνονται εργασίες είναι περίπου 150 μέτρα.  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β-Γ 

Για την κατασκευή του τμήματος από την είσοδο του Νοσοκομείου μέχρι και το 

φυσιοθεραπευτήριο, θα υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανοιχτή με διευθέτηση της 

κυκλοφορίας για τις δύο κατευθύνσεις. Το μήκος στο οποίο θα γίνονται εργασίες είναι 

περίπου 90 μέτρα.  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ-Δ 

Για την κατασκευή του τμήματος από το φυσιοθεραπευτήριο μέχρι και την Αγιά Θωμαϊς, θα 

υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανοιχτή με διευθέτηση της κυκλοφορίας για τις δύο 

κατευθύνσεις. Το μήκος στο οποίο θα γίνονται εργασίες είναι περίπου 170 μέτρα.  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ-Ε 

Για την κατασκευή του τμήματος από τον κάθετο Παρασκευαϊδου μέχρι και τον κάθετο Γρ. 

Παλαμά, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός και η διοχέτευση της κυκλοφορίας θα γίνεται απο 

παρακείμενες οδούς. Το μήκος στο οποίο θα γίνονται εργασίες είναι περίπου 250 μέτρα.  
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ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε-Ζ 

Για την κατασκευή του τμήματος από τον κάθετο Παρασκευαϊδου μέχρι και τον κάθετο Γρ. 

Παλαμά, θα υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανοιχτή με διευθέτηση της κυκλοφορίας για 

τις δύο κατευθύνσεις. Το μήκος στο οποίο θα γίνονται εργασίες είναι περίπου 135 μέτρα.  

 

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στην συγκεκριμένη διαδρομή, η 

διευθέτηση της κυκλοφορίας θα διεξάγεται ανάλογα με το τμήμα της οδού που 

διεξάγονται εργασίες.  

 

 Αποκλεισμός θα γίνεται μόνο στην μία λωρίδα του δρόμου ώστε να διευκολύνεται η 

πρόσβαση στο Βοστάνειο Νοσοκομείο. Το τμήμα της οδού το οποίο θα είναι κλειστό 

αφορά 135 μέτρα και είναι από την Γρ. Παλαμά - Μάυρου - Παρασκευαϊδου, λόγω 

της έλλειψης του απαραίτητου πλάτους οδού για ταυτόχρονη κυκλοφορία παράλληλα 

με τις εργασίες. 

 

 Ο αποκλεισμός στην κυκλοφορία του συγκεκριμένου τμήματος της οδού πρόκειται να 

διαρκέσει, όσο εκτελούνται εργασίες, 7 ημερολογιακές ημέρες. 

 

 Η εξυπηρέτηση των μετακινήσεων στην περιοχή θα γίνεται κατά τη διάρκεια των 

εργασιών από παρακείμενες οδούς. 

 

 Κατά την εκτέλεση του ως άνω έργου και προκειμένου να διενεργείται απρόσκοπτα η 

κυκλοφορία στις παραπάνω οδούς θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης όπου αυτό 

είναι αναγκαίο σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα που επισυνάπτονται στην εισήγηση. 

 

 Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Μυτιλήνης. 

 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 52. 

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω: 

 

                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  

                   Συμβουλίου Μυτιλήνης 

                                                                   ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

                Χατζηγιάννης Δημοσθένης 
 


