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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                       ΑΓΑ: 6Π5Ν46ΜΓΘΓ-ΜΓΗ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 11

εο
/03-06-2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     155/2022 

 

ΘΔΜΑ 13
ν  

Ζ/Γ: Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεωλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηεο 

ΓΔΤΑΛ κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε ηκεκάηωλ Γηθηύωλ Ύδξεπζεο Μπηηιήλεο». 
 

ήκεξα ηελ 3ε Ηνπλίνπ 2022, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 7:00κ.κ. ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ Αίζνπζα 

πλεδξηάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ (Κνπληνπξηώηε 1, Μπηηιήλε), ύζηεξα από ηελ  

αξηζ. πξωη. 16990/30-05-2022 πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ, θ. Υαηδεγηάλλε Γεκνζζέλε, 

πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη θνηλνπνηήζεθε κε θάζε πξόζθνξν κέζν 

ζηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ζύκθσλα κε 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. 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ δηαπίζησζε 

όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ ήηαλ 

παξόληα ηα είθνζη έμη (26) κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ήηνη: 

 

                  ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                 ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξόεδξνο 

2. Βνπλαηζήο Θεόδσξνο-  

Αληηπξόεδξνο*******  

3. Εεξβνύ Μαξία-Γξακκαηέαο*****               

4. Αιεμαλδξή Γήκεηξα*****                          

5. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

6. Αλδξηώηνπ Μπξζίλε 

7. Άλεκνο Ησάλλεο                                  

8. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

9. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο***                   

10. Βαηόο Ησάλλεο 

11. Γηαλλάθα-Βαζηινύδε Δξηθύιε****           

12. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο 

13. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο 

14. Καηδαλόο Γεώξγηνο 

15. Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο                  

16. Κόκβνο Δπζηξάηηνο 

1. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηώηεο 

2. Βαιάθνο Παλαγηώηεο 

3. Βάιεζεο Παλαγηώηεο 

4. Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο 

5. Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο* 

6. Υαξαιάκπνπο πκεώλ 

7. Υνριάθα Βαζηιηθή** 
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17. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο              

18. Μακάθνο Μηραήι****** 

19. Μαλνύζνο Παξάζρνο   

20. Σδηκήο Δπζηξάηηνο                                    

21. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο 

22. Σζηξηγώηε Νίθε 

23. Φιώξνο Γεώξγηνο 

24. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

25. Υησηέιιε Δξηθύιε 

26. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο 

 

 

            

             

 

 

* Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ Αλαθνηλώζεσλ-Δξσηήζεσλ πξνζήιζε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. 

Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο θαη απνρώξεζε πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο Ζκεξήζηαο 

Γηάηαμεο.   

** Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ Αλαθνηλώζεσλ-Δξσηήζεσλ πξνζήιζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο 

θα Υνριάθα Βαζηιηθή θαη απνρώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο Ζκεξήζηαο 

Γηάηαμεο.  

*** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο. 

**** Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο απνρώξεζε ε Γεκνηηθή 

ύκβνπινο θα. Γηαλλάθα-Βαζηινύδε Δξηθύιε. 

***** Πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο απνρώξεζαλ νη Γεκνηηθνί 

ύκβνπινη θ.θ. Εεξβνύ Μαξία θαη Αιεμαλδξή Γήκεηξα. 

****** Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Μακάθνο Μηραήι 

******* Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16νπ ζέκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Βνπλαηζήο Θεόδσξνο. 

 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. Κύηειεο Δπζηξάηηνο, βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

Πξνζθιήζεθαλ όινη νη πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο,  βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018, εθ ησλ νπνίσλ παξίζηαληαη νη 

πξόεδξνη: 1) Μπηηιήλεο: Κνπδηλόγινπ Αιέμαλδξνο, 2) Αγάζνπ: Ρνπγθέιιε Γηακάληε θαη 3) 

Μόξηαο: Μαζηξνγηάλλεο Ησάλλεο. 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Κνπληνπξέιιεο 

Ζξαθιήο. 

ηε ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθόο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο Δπζηξάηηνο, 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 869/2019 απόθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο. 

 

 Με νκόθσλε απόθαζε ηνπ ώκαηνο ην 20ν ζέκα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο πξνηάζεθε θαη 

ζπδεηήζεθε ακέζσο κεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 13ν  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην 

ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Πεξηβάιινληνο & Πνηόηεηαο Εωήο θ. Κνπλέιιε Κωλζηαληίλν, 
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ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο πξνο έγθξηζε ηελ αξηζ. 40/2022 Απόθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε ηίηιν «Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

έξγνπ ηεο ΓΔΤΑΛ κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ Γηθηύσλ Ύδξεπζεο Μπηηιήλεο»». 

 

Ζ ππ’ αξηζκ. 2243/28-01-2022 εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο Λέζβνπ (ΓΔΤΑΛ), αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

«ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΡΗΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ 
 

Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ  

"Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ Γηθηύσλ Ύδξεπζεο Μπηηιήλεο" πξνρσξάεη ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ ηόζν ηνπ εζσηεξηθνύ όζν θαη ηνπ εμσηεξηθνύ πδξαγσγείνπ ηεο 

πόιεο ηεο Μπηηιήλεο. ύκθσλα κε ηελ κειέηε πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί λέν δίθηπν ύδξεπζεο 

ζηα ζεκεία:  

α) Σέινο θνηκεηεξίνπ Αγίαο Θωκαΐο – Μηραειίδνπ, β) Μηραειίδνπ - Μεηξ. Ηαθώβνπ, 

γ) Μεηξνπνιίηνπ Ηαθώβνπ – Ζιία Βελέδε θαη δ) Ζιία Βελέδε – Κπθιάδωλ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηωλ εξγαζηώλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή, ε 

δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο ζα δηεμάγεηαη αλάινγα κε ην ηκήκα ηεο νδνύ πνπ 

δηεμάγνληαη εξγαζίεο.  

 

Ζ εμππεξέηεζε ηωλ κεηαθηλήζεωλ ζηελ πεξηνρή ζα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ 

εξγαζηώλ από παξαθείκελεο νδνύο. 
 

ηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο 

Μπηηιήλεο» πξόθεηηαη λα εθαξκνζζνύλ νη θάησζη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο: 

 

Σκήκα: Σέινο θνηκεηεξίνπ Αγίαο Θωκαΐο - Μηραειίδνπ 

Θα θιείζεη ην έλα ξεύκα θπθινθνξίαο. Ζ θπθινθνξία ζα ξπζκίδεηαη κε εξγνηαμηαθά 

θαλάξηα. 

 

Σκήκα: Μηραειίδνπ - Μεηξ. Ηαθώβνπ 
Θα θιείζνπλ θαη ηα δύν ξεύκαηα θπθινθνξίαο. Ζ θάζεηε δηέιεπζε από ηελ Μεηξνπνιίηνπ 

Ηαθώβνπ πξνο ηελ Θενθίινπ Υαηδεκηραήι ζα κείλεη αλνηθηή. Ζ θπθινθνξία πξνο ην 

Ννζνθνκείν ζα γίλεηαη κέζσ ησλ νδώλ Δκκαλνπήι Φπράξε θαη κέζσ ηεο Ρνπζέιε. Ζ 

θπθινθνξία πξνο ηελ Ζιία Βελέδε ζα γίλεηαη κέζσ ηεο νδνύ Ρνπζέιε. 

 

Σκήκα Μεηξνπνιίηνπ Ηαθώβνπ – Ζιία Βελέδε 
Θα θιείζνπλ θαη ηα δύν ξεύκαηα θπθινθνξίαο. Ζ θάζεηε δηέιεπζε αλόδνπ από ηελ Μεηξ. 

Ηαθώβνπ πξνο ηελ Θενθίινπ Υαδεκηραήι ζα παξακείλεη θιεηζηή. Κ θάζεηε δηέιεπζε 

αλόδνπ από ηελ Ζιία Βελέδε έκπξνζζελ ηνπ Γεκνηηθνύ ζα είλαη αλνηθηή. Ζ θπθινθνξία 

από ην Ννζνθνκείν πξνο ηελ Ζιία Βελέδε ζα γίλεηαη κέζσ ηεο νδνύ Ρνπζέιε. Ζ 

θπθινθνξία από ηα ιύθεηα ζα γίλεη κέζσ ησλ νδώλ Κπθιάδσλ – Ήξηλαο-Γξ. Παπακηραήι-

Αξηζη. Γειή. 
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Σκήκα Ζιία Βελέδε – Κπθιάδωλ 
Θα παξακείλνπλ θιεηζηά θαη ηα δύν ξεύκαηα θπθινθνξίαο. 

 

αο ελεκεξώλνπκε όηη ζα ιάβνπκε θάζε πξόζθνξν κέζν γηα ηε ξύζκηζε ηεο 

θπθινθνξίαο, ηνπνζεηώληαο θαηάιιειεο πηλαθίδεο ζήκαλζεο όπνπ απηό είλαη 

αλαγθαίν ή καο ππνδεηρζεί εθ κέξνπο ζαο θαη ζα ζηαιεί Γειηίν Σύπνπ ζηα ΜΜΔ γηα 

ηηο παξαπάλω εξγαζίεο από ηε ΓΔΤΑΛ. 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ είλαη απαξαίηεηεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

αζθαιή θαη άξηηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.» 
 

ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ 

εηζήγεζε. 

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, αθνινύζεζε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία 

θαηακεηξήζεθαλ: 

 Παξόληεο: Δίθνζη έλα (21) Γεκνηηθνί ύκβνπινη θαη ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο 

Μπηηιήλεο 

 «Τπέξ»: Δίθνζη έλα (21) Γεκνηηθνί ύκβνπινη θαη ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο 

Μπηηιήλεο 

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 
Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  65 θαη 67 ηνπ λόκνπ 3852/2010  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Νόκνπ 3463/2006 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 2243/28-01-2022 εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ΓΔΤΑΛ, κε 

ζπλεκκέλε ηελ ζρεηηθή κειέηε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ  

4. Σν γεγνλόο όηη νη εξγαζίεο ζε θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζνπλ 

πεξίπνπ κία εβδνκάδα 

5. Σελ αξηζ. πξση. 40/2022 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, ε νπνία είλαη 

ζπλεκκέλε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο 

6. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο  

7. Σε γελόκελε ςεθνθνξία 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε 

ηκεκάηωλ Γηθηύωλ Ύδξεπζεο Μπηηιήλεο» ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο & 

Απνρέηεπζεο Λέζβνπ (ΓΔΤΑΛ), σο εμήο:  

 

Α) ΣΜΖΜΑ: ΣΔΛΟ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ ΑΓΗΑ ΘΩΜΑΪ - ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ 
Θα θιείζεη ην έλα ξεύκα θπθινθνξίαο. Ζ θπθινθνξία ζα ξπζκίδεηαη κε εξγνηαμηαθά 

θαλάξηα. 
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Β) ΣΜΖΜΑ: ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ - ΜΖΣΡ. ΗΑΚΩΒΟΤ 
Θα θιείζνπλ θαη ηα δύν ξεύκαηα θπθινθνξίαο. Ζ θάζεηε δηέιεπζε από ηελ Μεηξνπνιίηνπ 

Ηαθώβνπ πξνο ηελ Θενθίινπ Υαηδεκηραήι ζα κείλεη αλνηθηή. Ζ θπθινθνξία πξνο ην 

Ννζνθνκείν ζα γίλεηαη κέζσ ησλ νδώλ Δκκαλνπήι Φπράξε θαη κέζσ ηεο Ρνπζέιε. Ζ 

θπθινθνξία πξνο ηελ Ζιία Βελέδε ζα γίλεηαη κέζσ ηεο νδνύ Ρνπζέιε. 

 

Γ) ΣΜΖΜΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΗΑΚΩΒΟΤ – ΖΛΗΑ ΒΔΝΔΕΖ 
Θα θιείζνπλ θαη ηα δύν ξεύκαηα θπθινθνξίαο. Ζ θάζεηε δηέιεπζε αλόδνπ από ηελ Μεηξ. 

Ηαθώβνπ πξνο ηελ Θενθίινπ Υαδεκηραήι ζα παξακείλεη θιεηζηή. Ζ θάζεηε δηέιεπζε 

αλόδνπ από ηελ Ζιία Βελέδε έκπξνζζελ ηνπ Γεκνηηθνύ ζα είλαη αλνηθηή. Ζ θπθινθνξία 

από ην Ννζνθνκείν πξνο ηελ Ζιία Βελέδε ζα γίλεηαη κέζσ ηεο νδνύ Ρνπζέιε. Ζ 

θπθινθνξία από ηα ιύθεηα ζα γίλεη κέζσ ησλ νδώλ Κπθιάδσλ – Ήξηλαο-Γξ. Παπακηραήι-

Αξηζη. Γειή. 

 

Γ) ΣΜΖΜΑ ΖΛΗΑ ΒΔΝΔΕΖ – ΚΤΚΛΑΓΩΝ 
Θα παξακείλνπλ θιεηζηά θαη ηα δύν ξεύκαηα θπθινθνξίαο. 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο ζα 

δηεμάγεηαη αλάινγα κε ην ηκήκα ηεο νδνύ πνπ δηεμάγνληαη εξγαζίεο.  

 

 Ζ εμππεξέηεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ πεξηνρή ζα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηώλ από παξαθείκελεο νδνύο. 

 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ σο άλσ έξγνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγείηαη απξόζθνπηα ε 

θπθινθνξία ζηηο παξαπάλσ νδνύο ζα ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο ζήκαλζεο θαη 

εξγνηαμηαθά θαλάξηα όπνπ απηό είλαη αλαγθαίν ζύκθσλα κε ηελ κειέηε 

θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ηεο ΓΔΤΑΛ. 

 

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

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 155. 

Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεθε όπσο παξαθάησ: 

 

               Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                   Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 


