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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                       ΑΓΑ: 6Α6Φ46ΜΓΘΓ-6ΖΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 13

εο
/04-07-2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     188/2022 

 

ΘΔΜΑ 12
ν  

Ζ/Γ: Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεωλ ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ ηεο ΓΔΤΑΛ κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε ηκεκάηωλ δηθηύωλ ύδξεπζεο 

Μπηηιήλεο» ζηνλ θόκβν Δ. Βνζηάλε – Θενθίινπ Υαηδεκηραήι θαη ζηελ νδό 

Παξαζθεπαΐδε. 
 

ήκεξα ηελ 4
ε
 Ηνπιίνπ 2022, εκέξα Γεπηέξα 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. 21285/30-06-2022 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 έλα (21) 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. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηώηεο**  

6. Άλεκνο Ησάλλεο                                  

7. Βαιάθνο Παλαγηώηεο 

8. Βαζηιαθάθεο Δπζηξάηηνο-Γεκήηξηνο                 

9. Βαηόο Ησάλλεο 

10. Γηαλλάθα-Βαζηινύδε Δξηθύιε           

11. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο 

12. Καηδαλόο Γεώξγηνο 

13. Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο                  

1. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

2. Αλδξηώηνπ Μπξζίλε* 

3. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

4. Βάιεζεο Παλαγηώηεο 

5. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο 

6. Κόκβνο Δπζηξάηηνο 

7. Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο 

8. Φιώξνο Γεώξγηνο 

9. Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο 

10. Υαξαιάκπνπο πκεώλ 

11. Υησηέιιε Δξηθύιε 

12. Υνριάθα Βαζηιηθή 
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14. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο              

15. Μακάθνο Μηραήι 

16. Μαλνύζνο Παξάζρνο   

17. Σδηκήο Δπζηξάηηνο                                    

18. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο 

19. Σζηξηγώηε Νίθε 

20. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

21. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο 

 

 

 

 

 

 

            

             

 
 

* Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξνζήιζε ε Γεκνηηθή 

ύκβνπινο θα Αλδξηώηε Μπξζίλε 

** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηώηεο 

 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο θαη αλαπιεξώλεηαη λνκίκσο 

από ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Σδηκή Δπζηξάηην, βάζεη ηνπ αξηζκ. πξση. ΓΓ 404/04-07-2022 

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

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Ν.3463/2006. 

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) Αγάζνπ: Ρνπγθέιιε Γηακάληε, 2) Λνπηξώλ: Μακώιεο Βαζίιεηνο 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 26
ν
 ζέκα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο πξνηάζεθε 

θαη ζπδεηήζεθε ακέζσο κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 12
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην 

ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Κνπλέιιε Κωλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ 

ώκαηνο πξνο έγθξηζε  ηελ αξηζ. 41/2022 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε 

ηίηιν «Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηεο 

ΓΔΤΑΛ κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο Μπηηιήλεο» ζηνλ 

θόκβν Δ. Βνζηάλε – Θενθίινπ Υαηδεκηραήι θαη ζηελ νδό Παξαζθεπατδε». 

 

Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. 6490/31-05-2022 εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο Λέζβνπ, κε ζπλεκκέλε ηελ ζρεηηθή 

κειέηε, αλαθέξεη ηα εμήο: 
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«ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΡΗΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ 

 

 ηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο 

Μπηηιήλεο» γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα εθηειεζηνύλ εξγαζίεο ζηνλ θόκβν Δ. 

Βνζηάλε –Θενθίινπ Υαηδεκηραήι θαη ζηελ νδό Παξαζθεπαΐδε. Σα θπθινθνξηαθά 

κέηξα πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ζην θάζε ηκήκα είλαη ηα εμήο:  

 

Σκήκα Α-Β: Θενθίινπ Υαηδεκηραήι (Κόκβνο Θαιαζέιιε) (2 εκέξεο) 

Θα αλνηρηεί ζθάκκα. Απηνί πνπ ζα έξρνληαη από ηνλ Άλσ Υάιηθα ζα εθηξέπνληαη ζηελ 

νδό Παξαζθεπαΐδε. 

 

Σκήκα Β-Γ: Παξαζθεπαΐδε (10 εκέξεο) 

Ζ νδόο είλαη κνλήο θαηεύζπλζεο κε θάζνδν πξνο ηελ Οηθνλόκνπ Σάμε. Ζ θάζνδνο ζα 

ιεηηνπξγεί κε ζηελόηεηα ρώξνπ. Γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα ε δηέιεπζε ησλ 

νρεκάησλ ζα ζηακαηάεη γηα ιόγνπο ηήξεζεο κέηξσλ αζθαιείαο θαη θαηαζθεπαζηηθνύο. 

(Γηέιεπζε θαη ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ).». 

 

ΜΔΛΔΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΡΤΘΜΗΔΩΝ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΗΓΖ 

 

ΣΜΖΜΑ 

ΟΓΟΤ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ 

ΖΜΔΗΩΔΗ 

ΔΚΣΡΟΠΖ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 

Α-Β (Κόκβνο 

Θαιαζέιιε) 

(2 Ζκέξεο) 

 

Μία ισξίδα ήκαλζε 

Οη εξρόκελνη από ηνλ Άλσ 

Υάιηθα ζα εθηξέπνληαη 

πξνο ηελ νδό 

Παξαζθεπαΐδε-Οηθνλόκνπ 

Σάμε 

Β-Γ 

Παξαζθεπαΐδε  

(10 εκέξεο) 

Ζ θάζνδνο ζα 

ιεηηνπξγεί 

θαλνληθά αιιά κε 

ζηελόηεηα ρώξνπ. 

ήκαλζε 

 

- 

 

 

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 

 «Τπέξ»: Δίθνζη έλα (21) Γεκνηηθνί ύκβνπινη  
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ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

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

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 40 ηνπ Ν. 4735/2020 (ΦΔΚ 197/Α/12-10-

2020) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηηο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α’/30-06-

2006) 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 6490/31-05-2022 εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο Λέζβνπ, κε ζπλεκκέλε ηε ζρεηηθή κειέηε 

5. Σε ζύκθσλε γλώκε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο Μπηηιήλεο, κε ηελ 

επηζήκαλζε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλόλσλ αζθαιείαο 

6. Σελ αξηζ. 41/2022 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, πνπ αθνξά 

«Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηεο 

ΓΔΤΑΛ κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο Μπηηιήλεο» 

ζηνλ θόκβν Δ. Βνζηάλε – Θενθίινπ Υαηδεκηραήι θαη ζηελ νδό Παξαζθεπαΐδε», 

ε νπνία είλαη ζπλεκκέλε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο  

7. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο  

8. Σε γελόκελε ςεθνθνξία 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηνλ θόκβν Δ. Βνζηάλε – Θενθίινπ 

Υαηδεκηραήι θαη ζηελ νδό Παξαζθεπαΐδε ζηε Μπηηιήλε, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ ηεο ΓΔΤΑΛ κε ηίηιν «Αληηθαηάζηαζε Σκεκάησλ Γηθηύσλ Ύδξεπζεο 

Μπηηιήλεο», ήηνη:  

 

Α) ΣΜΖΜΑ Α-Β: ΟΓΟ ΘΔΟΦΗΛΟΤ ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΖΛ (ΚΟΜΒΟ 

ΘΑΛΑΔΛΛΖ) (2 ΖΜΔΡΔ) 

Θα αλνηρηεί ζθάκκα. Απηνί πνπ ζα έξρνληαη από ηνλ Άλσ Υάιηθα ζα εθηξέπνληαη ζηελ 

νδό Παξαζθεπαΐδε. 

 

Β) ΣΜΖΜΑ Β-Γ: ΟΓΟ ΠΑΡΑΚΔΤΑΪΓΖ (10 ΖΜΔΡΔ) 

Ζ νδόο είλαη κνλήο θαηεύζπλζεο κε θάζνδν πξνο ηελ Οηθνλόκνπ ηάμε. Ζ θάζνδνο ζα 

ιεηηνπξγεί κε ζηελόηεηα ρώξνπ. Γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα ε δηέιεπζε ησλ 

νρεκάησλ ζα ζηακαηάεη γηα ιόγνπο ηήξεζεο κέηξσλ αζθαιείαο θαη θαηαζθεπαζηηθνύο. 

(Γηέιεπζε θαη ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ). 
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 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. 

 

ΜΔΛΔΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΡΤΘΜΗΔΩΝ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΗΓΖ 

 

ΣΜΖΜΑ 

ΟΓΟΤ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ 

ΖΜΔΗΩΔΗ 

ΔΚΣΡΟΠΖ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

 

Α-Β (Κόκβνο 

Θαιαζέιιε) 

(2 Ζκέξεο) 

 

Μία ισξίδα ήκαλζε 

Οη εξρόκελνη από ηνλ Άλσ 

Υάιηθα ζα εθηξέπνληαη 

πξνο ηελ νδό 

Παξαζθεπαΐδε-Οηθνλόκνπ 

Σάμε 

Β-Γ 

Παξαζθεπαΐδε  

(10 εκέξεο) 

Ζ θάζνδνο ζα 

ιεηηνπξγεί 

θαλνληθά αιιά κε 

ζηελόηεηα ρώξνπ. 

ήκαλζε 

 

- 

 

 

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

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 188. 

Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεθε όπσο παξαθάησ: 

 

               Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ             Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 


