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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                       ΑΓΑ: 97Ζ046ΜΓΘΓ-Λ1 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 3

εο
/06-03-2023 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     106/2023 

 

ΘΔΜΑ 31
ν  

Ζ/Γ: Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεωλ ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζην νδηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο». 
 

ήκεξα ηελ 6
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2023, 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. 6239/02-03-2023 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 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 επηά (27) κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ήηνη: 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                 ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξόεδξνο 

2. Βνπλαηζήο Θεόδσξνο- Αληηπξόεδξνο  

3. Εεξβνύ Μαξία-Γξακκαηέαο (1)               

4. Αιεμαλδξή Γήκεηξα                          

5. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

6. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηώηεο (5)  

7. Αλδξηώηνπ Μπξζίλε (7)                                

8. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

9. Βάιεζεο Παλαγηώηεο (2) 

10. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο    

11. Βαζηιαθάθεο Δπζηξάηηνο-Γεκήηξηνο (7)                 

12. Βαηόο Ησάλλεο         

13. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο (4) 

14. Καηδαλόο Γεώξγηνο (4) 

15. Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο                  

16. Κόκβνο Δπζηξάηηνο (6) 

1. Άλεκνο Ησάλλεο 

2. Βαιάθνο Παλαγηώηεο 

3. Γηαλλάθα-Βαζηινύδε Δξηθύιε 

4. Μαλνύζνο Παξάζρνο 

5. Φιώξνο Γεώξγηνο 

6. Υαξαιάκπνπο πκεώλ 
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17. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο     

18. Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο              

19. Μακάθνο Μηραήι (3) 

20. Σδηκήο Δπζηξάηηνο                                    

21. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο 

22. Σζηξηγώηε Νίθε (6) 

23. Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο (1) 

24. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

25. Υησηέιιε Δξηθύιε 

26. Υνριάθα Βαζηιηθή (4) 

27. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο (7) 

 

 

            

             

 

 

(1) Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ-αλαθνηλώζεσλ θαη πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ 

ζεκάησλ εθηόο Ζκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζαλ νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Εεξβνύ 

Μαξία, Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο 

(2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ν 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Βάιεζεο Παλαγηώηεο 

(3) Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Μακάθνο Μηραήι  

(4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 32
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζαλ νη Γεκνηηθνί  

ύκβνπινη θ.θ. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο, Καηδαλόο Γεώξγηνο, Υνριάθα Βαζηιηθή 

(5) Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηώηεο 

(6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 19
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζαλ νη Γεκνηηθνί  

ύκβνπινη θ.θ. Κόκβνο Δπζηξάηηνο, Σζηξηγώηε Νίθε ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ 

ηεξνύκελε δηαδηθαζία 

(7) Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 31
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζαλ νη Γεκνηηθνί  

ύκβνπινη θ.θ. Αλδξηώηνπ Μπξζίλε, Βαζηιαθάθεο Δπζηξάηηνο-Γεκήηξηνο, Φσκάο-

Αηζίδεο Θεόδσξνο 

 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, 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) Παιαηνρσξίνπ: Καθιακάλνπ νθία, 2) Αγάζνπ: Ρνπγθέιιε Γηακάληε θαη 

3) Λνπηξώλ: Μακώιεο Βαζίιεηνο. 

 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ 

Γήκνπ, θ. Κνπληνπξέιιεο Ζξαθιήο. 
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ηε ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθόο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο Δπζηξάηηνο, 

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

 

 Με νκόθσλε απόθαζε ηνπ ώκαηνο ηα ζέκαηα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ζπδεηήζεθαλ 

κε ηελ εμήο ζεηξά: 11
ν
, 10

ν
, 1

ν
, 32

ν
, 2

ν
-9

ν
, 12

ν
-31

ν
, 33

ν
-50

ν
. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 31
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην 

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

ώκαηνο πξνο έγθξηζε  ηελ αξηζ. 11/2023 εηζεγεηηθή Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο, κε ηίηιν «Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ιόγσ εθηέιεζεο 

εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζην νδηθό δίθηπν ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο»». 

 

Ζ ππ’ αξηζκ. ΓΣΤ/5039/21-02-2023 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

«Θέκα: Έγθξηζε Κπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεωλ ιόγω εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα 

πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ ΣΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΖ »  

 

Έρνληαο ππόςε: 

1.  To άξζξν 82 ηνπ Ν.3463/06 πεξί Κύξσζεο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ 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. 

2. Σελ ζύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ««Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζην νδηθό δίθηπν 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο», κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο  θαη ηνλ ΔΓΔ  αξάληε 

Πξνθνπίνπ. 

 

Με ην παξαπάλσ έξγν έγηλαλ εξγαζίεο αζθαιηόζηξσζεο θαη ππνιείπεηαη ε αλύςσζε 

ησλ θξεαηείσλ ζηηο νδνύο    

 

1 Γξ. Ρνπζέιιε ζηε Μπηηιήλε  

2 Γνξπιαίνπ  

3 κύξλεο θαη Ζιία Ζιηνύ  

4 Θενθξίηνπ – Κππαξηζζίσλ –Αηζρύινπ  
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ηηο παξαπάλσ νδνύο θαηά ην κήλα Μάξηην ζα γίλνπλ εξγαζίεο πξνζαξκνγήο ησλ 

πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ κε ην νδόζηξσκα όπσο πξνβιέπεηαη από ηε κειέηε ηνπ έξγνπ 

κεηά ηα παξαπάλσ   

 

ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ 

 

Σελ έγθξηζε ησλ παξαθάησ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο εκέξεο  πνπ ζα 

εθηεινύληαη εξγαζίεο πξνζαξκνγήο ησλ πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ κε ην νδόζηξσκα θαηά 

ην δηάζηεκα  από  1-3-23 έσο 30-3-2023  όπνπ  ζα πξέπεη νη νδνί λα κέλνπλ θιεηζηεί από 

ώξα 08:00 π.κ. έσο 15:00 κ.κ. θαη ηα νρήκαηα  λα θηλνύληαη σο εμήο:  

 

1. ΟΓΟ  Γξ. Ρνπζέιιε   

 ηελ  νδό   θαηά ηηο ώξεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ δε ζα δηέξρνληαη νρήκαηα . Σα 

νρήκαηα ζα δηνρεηεύνληαη  από ηελ νδό Θενθίινπ Υαηδεκηραήι θαη ηελ 

Δπζηξάηηνπ Βνζηάλε  αληίζηνηρα θαη από ηηο παξαθείκελεο νδνύο 

 

2. Οδόο Γνξπιαίνπ. 

 Σα νρήκαηα ζα θηλνύληαη από παξαθείκελεο νδνύο (Κπδσληώλ) 

 

3. Οδόο κύξλεο θαη Ζιία Ζιηνύ  

 Σα νρήκαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα θηλνύληαη από ηελ νδό Καβέηζνπ  

Βπξ. Καξαπαλαγηώηε  θαη Δι Βεληδέινπ. 

 

4. Οδόο  Θενθξίηνπ – Κππαξηζζίσλ  - Αηζρύινπ  

 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο νδνύ Θενθξίηνπ ηα νρήκαηα ζα θηλνύληαη 

από ηε νδό Εσνδόρνπ Πεγήο θαη ηε Βόξεηα παξάθακςε πξνθεηκέλνπ λα 

θαηεπζπλζνύλ πξνο ζπλνηθηζκό. 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο νδνύ Κππαξηζζίσλ ηα νρήκαηα ζα θηλνύληαη 

από ηελ νδό Αηζρύινπ θαη κεηά από ηελ νδό Υαηδεγξεγόξε πξνο ηε Αγνξά 

(Πηηηαθνύ). 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο νδνύ Αηζρύινπ ηα νρήκαηα ζα θηλνύληαη 

από ηε νδό Κππαξηζζίσλ θαη κεηά από παξόδηεο νδνύο. 

 

Πέληε εκέξεο  πξηλ ηελ έλαξμε ησλ  εξγαζηώλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ελεκεξώλεη ηελ ππεξεζία γηα ηελ νδό πνπ ζα θάλεη ηηο επεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ ε 

ππεξεζία  λα ελεκεξώλεη  ηνπο πνιίηεο θαη ηελ ηξνραία. 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηα νρήκαηα θαη νη πεδνί ζα ελεκεξώλνληαη κε 

πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ηόζν γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ όζν θαη όηη ν δξόκνο ζα 

παξακέλεη θιεηζηόο κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ.» 
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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: Γεθαεπηά (17) Γεκνηηθνί ύκβνπινη 

 «Τπέξ»: Γεθαεπηά (17) Γεκνηηθνί ύκβνπινη  

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 73 ηνπ Ν. 3852/2010 «πξόγξακκα 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 79 & 82 ηνπ Ν.3463/2006 (Κ.Γ.Κ.) 

3. Σελ ζύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζην νδηθό δίθηπν 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο», κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη ηνπ ΔΓΔ αξάληε 

Πξνθνπίνπ 

4. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΣΤ/5039/21-02-2023 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

5. Σελ ππ’ αξηζ. 11/2023 εηζεγεηηθή 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 

 

Α. ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζην νδηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο» γηα ηηο εκέξεο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξνζαξκνγήο ησλ πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ κε ην νδόζηξσκα, 

θαηά ην δηάζηεκα από 01-03-2023 έωο 30-03-2023, όπνπ ζηηο παξαθάησ νδνύο ζα 

απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ηηο ώξεο 08:00 έωο 15:00 θαη ηα νρήκαηα ζα 

θηλνύληαη σο εμήο:  

 

1. Οδόο  Γξ. Ρνπζέιιε   

 ηελ  νδό   θαηά ηηο ώξεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ δε ζα δηέξρνληαη νρήκαηα. Σα 

νρήκαηα ζα δηνρεηεύνληαη  από ηελ νδό Θενθίινπ Υαηδεκηραήι θαη ηελ 

Δπζηξάηηνπ Βνζηάλε  αληίζηνηρα θαη από ηηο παξαθείκελεο νδνύο 

 

2. Οδόο Γνξπιαίνπ 

 Σα νρήκαηα ζα θηλνύληαη από παξαθείκελεο νδνύο (Κπδσληώλ) 
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3. Οδόο κύξλεο θαη Ζιία Ζιηνύ  

 Σα νρήκαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα θηλνύληαη από ηελ νδό Καβέηζνπ  

Βπξ. Καξαπαλαγηώηε  θαη Δι Βεληδέινπ. 

 

4. Οδόο  Θενθξίηνπ, Κππαξηζζίωλ  & Αηζρύινπ  

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο νδνύ Θενθξίηνπ, ηα νρήκαηα ζα θηλνύληαη 

από ηε νδό Εσνδόρνπ Πεγήο θαη ηε Βόξεηα παξάθακςε πξνθεηκέλνπ λα 

θαηεπζπλζνύλ πξνο ζπλνηθηζκό. 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο νδνύ Κππαξηζζίσλ, ηα νρήκαηα ζα 

θηλνύληαη από ηελ νδό Αηζρύινπ θαη κεηά από ηελ νδό Υαηδεγξεγόξε πξνο ηε 

Αγνξά (Πηηηαθνύ). 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο νδνύ Αηζρύινπ, ηα νρήκαηα ζα θηλνύληαη 

από ηε νδό Κππαξηζζίσλ θαη κεηά από παξόδηεο νδνύο. 

 

Β. Πέληε εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ελεκεξώλεη ηελ ππεξεζία γηα ηελ νδό πνπ ζα θάλεη ηηο επεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ ε 

ππεξεζία  λα ελεκεξώλεη  ηνπο πνιίηεο θαη ηελ ηξνραία. 

 

Γ. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηα νρήκαηα θαη νη πεδνί ζα ελεκεξώλνληαη κε 

πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο, ηόζν γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, όζν θαη όηη ν δξόκνο ζα 

παξακέλεη θιεηζηόο κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ. 

 

Γ. Από ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο 

 

 Καηά ηεο παξαπάλσ απόθαζεο ρσξεί εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή γηα ιόγνπο 

λνκηκόηεηαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 227 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 118 ηνπ λ. 4555/2018 (Α’ 133) κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) 

εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθόηνπ έιαβε πιήξε γλώζε απηήο, θαζώο θαη 

δπλαηόηεηα άζθεζεο αίηεζεο ζεξαπείαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ λ. 2690/1999. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 106. 

Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεθε όπσο παξαθάησ: 

 

               Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                  Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                 ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 


