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ΑΠΟΠΑΜΑ       

 ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΑΡΗΘ. 12
εο

/2-6-2020 ΔΚΣΑΚΣΖ  

δηα πεξηθνξάο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     225/2020  

 

ΘΔΜΑ 2
ν  

Ζ/Γ: Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεωλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάηωλ ζηε πόιε ηεο Μπηηιήλεο, ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 30/2020 

απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο. 
 

ήκεξα ηελ 2α Ηνπλίνπ 2020, εκέξα Σξίηε, κε ώξα έλαξμεο 12:00 θαη ιήμε 20:00 ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζπλήιζε ζε έθηαθηε δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε, ύζηεξα από ηελ  

αξηζ. πξση. 15037/1-6-2020 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, 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. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο δηαπίζησζε όηη ππάξρεη 

λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα δύν (32) κειώλ,  ζπκκεηείραλ θαη ηα ηξηάληα δύν 

(32) κέιε, ήηνη: 

 

               ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                 ΜΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξόεδξνο 

2. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλ.-

Αληηπξόεδξνο 

3. Εεξβνύ Μαξία-Γξακκαηέαο 

4. Αιεμαλδξή Γήκεηξα 

5. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

6. Αλδξηώηνπ Μπξζίλε 

7. Άλεκνο Ησάλλεο 

8. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

9. Βαιάθνο Παλαγηώηεο 

10. Βάιεζεο Παλαγηώηεο 

11. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο 

12. Βαηόο Ησάλλεο 

13. Βνπλαηζήο Θεόδσξνο 

14. Γηαλλάθα-Βαζηινύδε Δξηθύιε 

15. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο 

16. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο 

17. Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο 

18. Κόκβνο Δπζηξάηηνο 

19. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο 

20. Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο 

21. Μακάθνο Μηραήι 

22. Μαλνύζνο Παξάζρνο 

23. Σδηκήο Δπζηξάηηνο 

24. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο 

 

 

       Ο π δ ε ί ο  
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25. Σζηξηγώηε Νίθε 

26. Φιώξνο Γεώξγηνο 

27. Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο 

28. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

29. Υαξαιάκπνπο πκεώλ 

30. Υησηέιιε Δξηθύιε 

31. Υνριάθα Βαζηιηθή 

32. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο 

 
 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. Κύηειεο Δπζηξάηηνο, 

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

Δπίζεο πξνζθιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο,  βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

ηελ ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθόο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο 

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

 

Ο πξόεδξνο, γηα ην 2ν  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο, δηα ηνπ αξκόδηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Πνηόηεηαο Εσήο θαη Πεξηβάιινληνο θ. Κνπλέιιε Κσλζηαληίλνπ, ηελ αξηζ. 30/2020 

Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο πνπ αθνξά «Έγθξηζε ηεο ππ. αξηζκ. 18/2020 απόθαζεο 

ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηε πόιε ηεο Μπηηιήλεο». 

 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Υησηέιιε Δξηθύιε, Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, Εεξβνύ Μαξία θαη 

Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο, ζην ζρεηηθό έληππν ςεθνθνξίαο, δειώλνπλ όηη ςεθίδνπλ «Τπέξ» εθηφο 

απφ ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηελ πιαηεία Σαπθνχο.  

 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Σζηξηγώηε Νίθε, Βαιάθνο Παλαγηώηεο θαη Κόκβνο Δπζηξάηηνο, ζην 

ζρεηηθό έληππν ςεθνθνξίαο, δειώλνπλ όηη ςεθίδνπλ: «Υπέρ ηεο πξφηαζεο ζηα 4 πξψηα ζθέιε θαη 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε ηεο ηξνραίαο, ηεο ππξνζβεζηηθήο θαη ηνπ ΔΚΑΒ θαη 

φηη ζα εμαζθαιίδεηαη ε αθψιπηε δηέιεπζε πεδψλ θαη ΑΜΔΑ. Όκσο ππάξρνπλ αζάθεηεο πνπ πξέπεη λα 

μεθαζαξηζηνχλ (πχ σο πξνο ηελ «θαηά πεξίπησζε» πεδνδξφκεζε ηεο νδνχ Ηθαξίαο, πψο ζα ιεηηνπξγεί 

ε πηάηζα ησλ ηαμί; Σηε νδφ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ ιεηηνπξγνχλ πιένλ θαη λέα θαηαζηήκαηα, πψο είλαη 

δπλαηφ λα ιέηε φηη ζα ηζρχεη ε παξαρψξεζε πνπ έγηλε κε ηε κε αξηζκφ 126/2015 απφθαζε Δπ. 

Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηη πξνβιέπεη απηή; Πψο ζα βνεζεζνχλ άιινη επαγγεικαηίεο ηεο εζηίαζεο θαη ζε 

άιιεο πεξηνρέο ηεο πφιεο θαη ησλ ρσξηψλ κε δεδνκέλε ηελ ηζρχ ησλ κέηξσλ ιφγσ θνξνλντνχ). 

Οθείιαηε επηηέινπο κεηά απφ ηφζν θαηξφ λα δηαζθαιίζεηε ηε δπλαηφηεηα δηα δψζεο ζπλεδξίαζεο ή 

έζησ κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ψζηε λα γίλεη κία νπζηαζηηθή ζπδήηεζε κε ηε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ψζηε λα κπνξέζεηε λα αμηνπνηήζεηε θαη ηηο πξνηάζεηο 

ηεο αληηπνιίηεπζεο. 

Καταψηφίζουμε ην πέκπην ζθέινο, ήηνη ην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηελ πιαηεία 

Σαπθνχο. Υπάξρεη φπσο απνδείρζεθε κεγάιε αλάγθε ειεχζεξσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πάξθσλ θαη 

πιαηεηψλ, γηα ην ιαφ ηεο πφιεο. Τξαπεδνθαζίζκαηα κπνξνχλ θαη ζα αλαπηπρζνχλ ηφζν θαηά κήθνο 

ηεο Αξρηπειάγνπο φζν θαη ηεο Αγίνπ Δπζηξαηίνπ.  

Τν θχξην γηα εκάο ζην νπνίν πξέπεη λα ζηαζνχκε είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, ε δηεθδίθεζε απφ κέξνπο 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κηαο ζεηξάο κέηξσλ πνπ ζα ειαθξχλνπλ νπζηαζηηθά ην ζχλνιν ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ θαη κηθξψλ επαγγεικαηηψλ ηεο εζηίαζεο ζηελ πξσηφγλσξε ηνχηε θαηάζηαζε 
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πνπ δνχκε, αθνχ είλαη δεδνκέλν πσο ηα δχν – ηξία επηπιένλ ηξαπέδηα ζηελ πιαηεία δελ πξφθεηηαη λα 

ηνπο ιχζνπλ νπζηαζηηθά θαλέλα πξφβιεκα κπξνζηά ζηα ηεξάζηηα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Θα 

θαηαζέζνπκε ζρεηηθή πξφηαζε κέηξσλ ζηήξημεο.» 

 

Ζ Γεκνηηθή Σχκβνπινο θα Φνριάθα Βαζηιηθή, ζην ζρεηηθό έληππν ςεθνθνξίαο, δειώλεη όηη: 

«Χεθίδσ ζεηηθά ζην 2ν ζέκα κε ηελ παξαηήξεζε πσο ζπκθσλψ ζε κηα ζεηξά ηξαπεδνθαζηζκάησλ γηα 

ηελ πιαηεία Σαπθνχο» 

 

Απόςεηο κειώλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί εγγξάθσο ή αλαγξαθεί ζε ειεθηξνληθό κήλπκα, όπσο 

θαη θάζε θείκελν πνπ ηπρόλ έρεη παξαδώζεη ύκβνπινο, ζεκεηώλνληαη ζηα ηεξνύκελα Πξαθηηθά 

ηεο πλεδξίαζεο. 

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65 ηνπ λόκνπ 3852/2010 «πξόγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πεξί 

αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

2. Σηο 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  

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 223/2020 πξνγελέζηεξε απόθαζε κε ηελ νπνία θξίζεθε σο θαηεπείγνπζα 

ζην ζύλνιό ηεο ε ππ’ αξηζκ. 12ε /2-6-2020 έθηαθηε πλεδξίαζε  ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

4. Σελ αξηζ. 30/2020 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κε ζέκα «Έγθξηζε ηεο ππ. 

αξηζκ. 18/2020 απόθαζεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε ηηο 

θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηε πόιε ηεο 

Μπηηιήλεο», πνπ είλαη ζπλεκκέλε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο.  

5. Σελ ππ. αξηζκ. 18/2020  απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε ηηο 

θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηε πόιε ηεο 

Μπηηιήλεο 

6. Σε ζύκθσλε γλώκε ηεο Σξνραίαο 

7. Σε ζύκθσλε γλώκε εθπξνζώπνπ ηνπ ΔΚΑΒ 

8. Σε γελόκελε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηξηάληα δύν (32) Γεκνηηθνί 

ύκβνπινη 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηε πόιε ηεο 

Μπηηιήλεο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 30/2020 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, ήηνη: 

 

1. ΠΔΡΗΟΥΖ ΛΑΓΑΓΗΚΑ 

Παξακέλνπλ σο νδνί δηέιεπζεο ησλ νρεκάησλ νη: 

- Υίνπ (από ηελ Πξνθπκαία έσο ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ Αζαλαζίνπ Μεηξέιηα) κε θαηεύζπλζε ηηο 

νδνύο Βεξλαξδάθε θαη Μεηξνπόιεσο πνπ παξακέλνπλ σο έρνπλ, ελώ πεδνδξνκείηαη ην Σκήκα ηεο 

Αζ. Μεηξέιηα από ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Ηθαξίαο έσο ηελ Υίνπ (09.00 κ.κ. – 05.00 π.κ.). 

- Οκνίσο παξακέλεη ε νδόο Ηθαξίαο γηα ηελ έμνδν ησλ νρεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ νδό 

Πηηηαθνύ. Καηά πεξίπησζε δύλαηαη ε πεδνδξόκεζε ηεο νδνύ Ηθαξίαο θαηά ηηο ώξεο 09.00 κ.κ – 
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05.00 π.κ., ζε απηή ηελ  πεξίπησζε ε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ ζα γίλεηαη από ηελ νδό Δξκνύ θαη 

ηελ νδό Βνύηζηθα. 

- Σα ηκήκαηα ησλ νδώλ πνπ πεξηθιείνληαη από ηηο νδνύο Αζ. Μεηξέιηα, Μεηξνπόιεσο, Μεζνδίνπ 

θαη Δξκνύ πεδνδξνκνύληαη κε εμαίξεζε ηελ νδό Υξπζνζηόκνπ κύξλεο από ηελ ζπκβνιή ηεο κε 

ηελ νδό Μεζνδίνπ, ε νπνία ζα παξακείλεη θιεηζηή από ηηο 09.00 κ.κ. έσο 05.00 π.κ.  

Πξνηεηλόκελνη δξόκνη γηα ηελ εμππεξέηεζε νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο (Ππξνζβεζηηθήο, 

Αζηπλνκίαο, Αζζελνθόξνπ) είλαη νη νδνί: i) Αζαλαζίνπ Μεηξέιηα, ii) Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ 

θαη iii) Υξπζνζηόκνπ κύξλεο. 

-Δπίζεο σο πεδόδξνκνη ραξαθηεξίδνληαη: 

Ζ νδόο άκνπ, ε νδόο Αγίνπ Δπζηξαηίνπ θαη ε νδόο Αξρηπειάγνπο έσο ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό 

Ηθαξίαο. 

 

2. ΟΓΟ ΚΟΜΝΖΝΑΚΖ 

Ζ πεδνδξόκεζε ηεο νδνύ Κνκλελάθε ζα ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε από ηελ νδό Βεξλαξδάθε 

(Μνπζηθό Καθελείν) έσο ηελ είζνδν ηνπ Πάξθνπ Υαηδεδήκνπ. Δγθξίλεηαη επίζεο ην ηκήκα ηεο 

νδνύ από ηελ είζνδν ηνπ Πάξθνπ Υαηδεδήκνπ έσο ηελ νδό θξά λα ραξαθηεξηζηεί σο Ήπηαο 

Κπθινθνξίαο (ρακειή ηαρύηεηα νρεκάησλ έσο 20 km/h - άξζξν 39 Κ.Ο.Κ.), πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηεζνύλ νη πεξίνηθνη θαη νη έλνηθνη ηνπ μελνδνρείνπ.  

Χο πξνο ηα παξαπάλσ ζεσξείηαη δεδνκέλε ε αλεκπόδηζηε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο 

αλάγθεο, πεδώλ θαη Α.Μ.Δ.Α. θαζώο θαη ε ηνπνζέηεζε ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ ζε πνιύ κηθξνύ 

πιάηνπο νδνύο. 

ηα παξαπάλσ πεδνδξνκεκέλα ηκήκαηα δελ ζα επηηξέπεηαη ε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ γηα ιόγνπο 

αζθάιεηαο (δηέιεπζε νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο). 

Δπηπιένλ, απαγνξεύνληαη ξεηά ε ρξήζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα απνζήθεπζε νπνηνπδήπνηε 

εμνπιηζκνύ (π.ρ. ςπγεία, ηξαπεδνθαζίζκαηα θ.ι.π.), ε ελαπόζεζε απνξξηκκάησλ, ηα νπνία ζα 

παξαδίδνληαη θαηά ηελ ζηηγκή δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθόξνπ θαη ε ηνπνζέηεζε κόληκσλ 

εγθαηαζηάζεσλ (πέξγθνιεο, δαξηηληέξεο, μύιηλα δάπεδα θ.ι.π.)   

 

3. ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΗΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ 

Παξακέλεη σο έρεη παξαρσξεζεί ζηα πεξηκεηξηθά θαηαζηήκαηα, ζύκθσλα κε ηελ αξ. 126/2015 

απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο πνηόηεηαο Εσήο. 

 

4. ΠΡΟΚΤΜΑΗΑ 

Ο ρώξνο είλαη αξκνδηόηεηαο ηνπ Ληκεληθνύ Σακείνπ. 

ηηο πεξηπηώζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ (π.ρ. πίηη ηνπ Γιπθνύ, Παλειιήλην, Μαζθσηίηζα) 

πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ εθαηέξσζελ ηεο πξνβνιήο ηνπο κε ηελ 

πξνϋπόζεζε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ όκνξνπ θαηαζηήκαηνο. 

Γηα όια ηα παξαπάλσ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε – ζπλαίλεζε ηεο Σξνραίαο, Ππξνζβεζηηθήο, 

Ληκεληθνύ Σακείνπ θαη όισλ ησλ ζπλαξκόδησλ θνξέσλ.  
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5. ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΠΦΟΤ 

ηηο πξνβνιέο ησλ θαηαζηεκάησλ Άξσκα Βύλεο, Be Happy, Ναπάγην, Soho θαη Γσδώλε 

εγθξίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο πιαηείαο ζε δώλε πιάηνπο 

2.00 κ. Μεηαμύ ησλ παξαρσξνύκελσλ ηκεκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο πξνβνιέο ησλ όςεσλ ησλ 

θαηαζηεκάησλ ζα δηαηεξείηαη ειεύζεξε ισξίδα πιάηνπο 1.50 κέηξνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε πεδώλ 

θαη Α.Μ.Δ.Α. Δπίζεο δελ ζα παξεκπνδίδεηαη ε ρξήζε ηνπ πθηζηάκελνπ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ (π.ρ. 

παγθάθηα) θαζώο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ξακπώλ Α.Μ.Δ.Α. θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ ζα 

ηνπνζεηεζνύλ κόληκεο θαηαζθεπέο. 

 

{Φεθνθνξία: 

Σα ζθέιε 1, 2, 3, 4 εγθξίλνληαη Οκόθωλα. 

Σν ζθέινο 5 εγθξίλεηαη θαηά απόιπηε πιεηνψεθία. Μεηνςήθεζαλ, ςεθίδνληαο «θαηά» γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Υησηέιιε Δξηθύιε, 

Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, Εεξβνύ Μαξία, Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο, Σζηξηγώηε Νίθε, Βαιάθνο 

Παλαγηώηεο, Κόκβνο Δπζηξάηηνο} 

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε ζα αλαθνηλσζεί από ηνλ πξόεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ ζηελ πξώηε, κεηά ηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ηαθηηθή ζπλεδξίαζε. 

 

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

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 225. 

Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεθε όπσο παξαθάησ: 

 

                Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                     Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                  ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 
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