
  
 
 
 
  

Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 2ε/22-11-2019 ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη κε κλεία 
ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ: 

 

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΕΧΖ 

ΠΗΝΑΚΑ 

ΘΔΜA ΑΡ.
ΑΠ. 

ΘΔΜΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΔΛΖΦΘΖ 

  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  

1
ν
 3 Αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ Γήκνπ Μπηηιήλεο  γηα ηελ 
έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ 
ιόγσ εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα 
ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ « 
ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΣΡΟΤ, ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ 
ΖΠΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΟΓΟΤ, 
ΠΔΕΟΓΡΟΜΟΤ & 
ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΟΤ». 
 

Οκόθσλα απνθαζίδεη:  Δηζεγείηαη ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηηο θπθινθνξηαθέο 
ξπζκίζεηο ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 7962/05.11.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ δήκνπ Μπηηιήλεο. 
  
 
 

2
ν
 4 Αίηεζε ηνπ θ. Εαθεηξέιιε Μηραήι γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε νξηνδεθηώλ ζηελ νδό 
Αγίνπ Δπζηξαηίνπ ζηε Μπηηιήλε. 

Οκόθσλα απνθαζίδεη: Αλαβάιιεη ηε ιήςε ηεο απόθαζεο. 
 

3
ν
 5 Αίηεκα ηεο θαο Διεπζεξίνπ Φσηεηλήο  

ζρεηηθά κε νξηζκό ρώξνπ 
θνξηνεθθόξησζεο επί ηεο νδνύ 
Καξαληώλε 10 ζηε Μπηηιήλε. 

Οκόθσλα απνθαζίδεη:  Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο  ηελ ηνπνζέηεζε 
πηλαθίδαο Ρ-40  θαη Πξ-4α, Πξ-4γ πιελ νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο από ηηο 09:00 π.κ. έσο ηηο 12:00 
π.κ. θαζεκεξηλά απέλαληη ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο θαο Διεπζεξίνπ Φσηεηλήο, επί ηεο νδνύ 
Καξαληώλε 10 ζηε Μπηηιήλε,  ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 27965/21-06-2019 εηζήγεζε ηνπ 
Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 

4
ν
 6 Αίηεκα ηεο θαο Γησξγή Υξπζάλζεο 

ζρεηηθά κε ρνξήγεζε άδεηαο 
ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ επί ηεο νδνύ 
νισκνύ 2 ζηε Μπηηιήλε. 

Οκόθσλα απνθαζίδεη: Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηελ ρνξήγεζε άδεηαο 
ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ γηα ηελ ελδηαθεξόκελε θα Υξπζάλζε Γηώξγε ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ 
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη νισκνύ γηα ην ππ. αξηζκ. ΜΤΚ 2082 ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηό ηεο, 
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 28354/24-06-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, 
Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 
εκεηώλεηαη όηη ε ελδηαθεξόκελε θα Υξπζάλζε Γηώξγε, ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηελ αξκόδηα 
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζε πεξίπησζε πνπ εθιείςνπλ νη πξνϋπνζέζεηο βάζεη ησλ 
νπνίσλ ηεο ρνξεγείηαη ε ζέζε ζηάζκεπζεο. 
 
 
 
 



5
ν
  7 Αίηεκα ηεο θαο Βαζίια Άλλαο ζρεηηθά 

κε ηνπνζέηεζε θπξηνύ θπθινθνξηαθνύ 
θαζξέπηε ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ 
Ναπκάρνπ Απνζηόιε θαη Μάξθνπ 
Μπόηζαξε ζηε Μπηηιήλε. 

Οκόθσλα απνθαζίδεη:   Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε 
θπξηνύ θπθινθνξηαθνύ θαζξέπηε επί ηεο ζπκβνιή ησλ νδώλ Ναπκάρνπ Απνζηνιή θαη Μάξθνπ 
Μπόηζαξε ζηε Μπηηιήλε, ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. πξση. 28401/24-06-2019 εηζήγεζε  ηνπ 
Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

6
ν
  8 Σνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθήο 

πηλαθίδαο Κ-25 ζηνλ ρείκαξξν 
πεξηνρήο Αγίνπ Νηθνιάνπ Μόξηαο 
Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

Οκόθσλα απνθαζίδεη:   Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε 
πηλαθίδαο αλαγγειίαο θηλδύλνπ Κ-25 (Πξνζνρή άιινη θίλδπλνη) ζηνλ ρείκαξξν ηεο πεξηνρήο ηνπ 
Αγίνπ Νηθνιάνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μόξηαο ζηε Μπηηιήλε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. 
28448/25-06-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ 
ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 

7
ν
  9 Αίηεζε ηνπ θ. Μαέζηξνπ Γεκεηξίνπ γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε νξηνδεθηώλ ζηελ νδό 
Αζθιεπηνύ 72-74 ζηε Μπηηιήλε. 

Οκόθσλα απνθαζίδεη:   Δηζεγείηαη ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε ηξηώλ (3) 
πιαζηηθώλ επαλαθεξόκελσλ νξηνδεηθηώλ ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Ν. Απνζηνιή θαη Φηιηθώλ ζηε 
Μπηηιήλε, ζύκθσλα κε ηελ  ππ’ αξηζκ. πξση. 26075/10-06-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 
πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 

8
ν
  10 1. Αίηεκα ηνπ θνπ Υαηδεαπνζηόινπ 

Απόζηνινπ ζρεηηθά κε ηελ εμαίξεζε ησλ 
βπηηνθνξώλ από ηελ απόθαζε 
απαγόξεπζεο δηέιεπζεο ησλ βαξέσλ 
νρεκάησλ από ηελ Αεξνπόξνπ 
Γηαλλαξέιιε. 
 

Οκόθσλα απνθαζίδεη:  Δηζεγείηαη ηελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο. 

9
ν
  11 Αίηεκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Αγηάζνπ γηα πεδνδξόκεζε ηνπ 
πιαθόζηξσηνπ δξόκνπ ζηελ νδό 
Τςειάληε ζηελ πεξηνρή Κάησ Αγνξά 
ηεο Αγηάζνπ θαη ηνπνζέηεζε 
ξπζκηζηηθώλ πηλαθίδσλ. 

Οκόθσλα απνθαζίδεη: Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αγηάζνπ ηελ ηελ πεδνδξόκεζε ηεο 
νδνύ Τςειάληε ζηελ πεξηνρή Κάησ Αγνξά ηεο Γ.Δ. Αγηάζνπ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. 
31323/10-07-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ 
ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 

10
ν
  12 Αίηεκα ηνπ θπξίνπ Καλέιινπ 

Παλαγηώηε γηα ηνπνζέηεζε θαζξέπηε 
έκπξνζζελ ηνπ εξγνζηαζίνπ πξώελ 
ΒΔΛΑ ζηελ πεξηνρή «Λαθέξδα» ζηα 
Αιπθαληά. 

Οκόθσλα απνθαζίδεη:   Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε θπξηνύ 
θπθινθνξηαθνύ θαζξέπηε έκπξνζζελ ηνπ εξγνζηαζίνπ πξώελ ΒΔΛΑ ζηελ πεξηνρή ησλ 
Αιπθαληώλ, ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. πξση. 33278/18-07-2019 εηζήγεζε  ηνπ Σκήκαηνο 
πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 

11
ν
  13 Αίηεκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Λνπηξώλ ζρεηηθά κε ηνπνζέηεζε 
πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο 
ζηελ πεξηνρή ησλ Λνπηξώλ. 

Οκόθσλα απνθαζίδεη:  Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Λνπηξώλ ηελ ηνπνζέηεζε 
πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ πξνο πιεξνθόξεζε ησλ επηζθεπηώλ θαη ησλ νδεγώλ ζηα θάησζη 
ζεκεία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Λνπηξώλ: 
α) Έμσ από θαθελείν Φαιηόπνπινπ 
β) ηε δηαζηαύξσζε πνπ μεθηλά ν ρσκαηόδξνκνο πξνο Παλαγία Κακαξηώηηζζα, 
ζύκθσλα κε ηελ  ππ’ αξηζκ. πξση. 33510/19-07-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, 
Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 



12
ν
  14 Αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο 

Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε ηνπνζέηεζε 
ξπζκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο 
ζηελ νδό Αξγύξε Δθηαιηώηε ζηε 
Μπηηιήλε. 
 

Οκόθσλα απνθαζίδεη:  Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
παξαθάησ πηλαθίδσλ ζηηο αλαθεξόκελεο ζέζεηο, ζύκθσλα κε ηελ  ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 
33445/19-07-2019 εηζήγεζε ηεο Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ 
ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ: 
α) Σελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ-40  (απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε), από 
ηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αξγύξε Δθηαιηώηε θαη 8

εο
 Ννεκβξίνπ έσο ηελ έλαξμε ησλ λνεηώλ νξίσλ 

ηεο αιάλαο επί ηνπ Αγάικαηνο Διεπζεξίαο, ώζηε λα δηεμάγεηαη νκαιά ε θπθινθνξία ησλ 
νρεκάησλ ηόζν Η.Υ.Δ. όζν θαη βαξέσλ νρεκάησλ θαηά ηελ έμνδν απηώλ από ηνλ Ληκέλα 
Μπηηιήλεο αιιά θαη πξνο ηε πεξηνρή ¨Σζακάθηα¨ θαη ζηα δύν ξεύκαηα θπθινθνξίαο.  
Β) Ζ ζήκαλζε επί ηνπ νδνζηξώκαηνο ώζηε λα ζηαζκεύνπλ ηα νρήκαηα ζηελ εγθνπή ηεο νδνύ 
Αξγύξε Δθηαιηώηε παξάιιεια ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη όρη θάζεηα απηνύ. 
 

13
ν
  15 Αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο 

Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε ηνπνζέηεζε 
ξπζκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ζηε 
ζπκβνιή ησλ νδώλ Καβέηζνπ θαη Ν. 
Απνζηνιή, Γαηδάινπ θαη Φξίμνπ θαη 
ζηελ νδό Ζιία Ζιίνπ ζηε Μπηηιήλε. 

Οκόθσλα απνθαζίδεη:  Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
παξαθάησ πηλαθίδσλ ζηηο αλαθεξόκελεο ζέζεηο, ζύκθσλα κε ηελ  ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 9400/18-
11-2019 εηζήγεζε ηεο Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γ/λζεο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ: 
Α. Σνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ-28 (απαγνξεύεηαη ε ζηξνθή δεμηά) ζηε ζπκβνιή ησλ 
νδώλ Καβέηζνπ θαη Ν. Απνζηόιε κε θνξά πξνο ηελ νδό Καβέηζνπ, 
Β. Σνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ-7 (απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε όια ηα νρήκαηα) επί ηεο 
Γαηδάινπ θαη Φξίμνπ, 
Γ. Σνπνζέηεζε θνισλαθίσλ επί ηεο δεμηάο πιεπξάο ηεο νδνύ Ζιία Ζιηνύ απέλαληη εηζόδνπ 
Τπεξαζηηθώλ Κ.Σ.Δ.Λ. Μπηηιήλεο. 
 

14
ν
  16 Αίηεκα ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Λέζβνπ ζρεηηθά κε 
ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζην 
Νεπηαγσγέην Βαξεηάο ζηελ πεξηνρή 
ηνπ Αθξσηεξίνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
καζεηώλ ησλ ζρνιείσλ. 

Οκόθσλα απνθαζίδεη:  Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθήο 
ζήκαλζεο γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ καζεηώλ, θαη πξνηείλεη ηελ ηνπνζέηεζε ηξηώλ (3) 
πηλαθίδσλ Κ-16 (Κίλδπλνο ιόγσ ζπρλήο θίλεζεο παηδηώλ), ζηνπο δξόκνπο έκπξνζζελ ηνπ 
Νεπηαγσγείνπ. 
 

15
ν
  17  Αίηεκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Αθάισλα γηα ηε ηνπνζέηεζε θνιόλσλ 
θαη πηλαθίδσλ απαγόξεπζεο ηεο 
ζηάζκεπζεο ζην πάξθηλγθ ηνπ 
ιεσθνξείνπ ζηε πεξηνρή ηνπ 
Αθάισλα. 

Οκόθσλα απνθαζίδεη:  Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε 
θαηαθόξπθσλ ειαζηηθώλ επθάκπησλ πιαζηηθώλ επαλαθεξόκελσλ θπιίλδξσλ, αθνύ ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 52 ηνπ ΚΟΚ  επηηξέπεηαη ρξήζε ηνπο γηα κηθξό κήθνο θαη εηδηθνύο ιόγνπο, 
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ειεύζεξε θαη αθώιπηε  θπθινθνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο. 
 

16
ν
  18 Αίηεκα ηεο θαο Hereni Vaibona ζρεηηθά 

κε ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο 
ΑΜΔΑ επί ηεο νδνύ ηξ. Φνύληε 6 ζηε 
Μπηηιήλε. 

Οκόθσλα απνθαζίδεη:  Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηελ ρνξήγεζε άδεηαο 
ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ γηα ηελ ελδηαθεξόκελε θα Hereni Vaibona ((ιόγσ αλαπεξίαο ηνπ γηνύ ηεο), 
ζηε νδό ηέθαλνπ Φνπληή 6 ζηελ Μπηηιήλε, ηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθηλήηνπ ηεο, κε αξηζκό  
θπθινθνξίαο    ΤΚΤ 5372, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 10152/21-11-2019 εηζήγεζε ηνπ 
Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. εκεηώλεηαη όηη ε ελδηαθεξόκελνο θα Hereni Vaibona, ζα πξέπεη λα 
ελεκεξώζεη ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζε πεξίπησζε πνπ εθιείςνπλ νη 
πξνϋπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ηνπ ρνξεγείηαη ε ζέζε ζηάζκεπζεο. 
 



  
 
 
 
 Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
                Κσλζηαληίλνο Κνπλέιιεο 
 
 
 
 
 

              Αληηδήκαξρνο Πνηόηεηαο Εσήο, Πεξηβάιινληνο,  
                                          θαη  Γ.Δ. Θεξκήο 

                           
ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 
2. Βάιεζεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
3. Βαηόο Ησάλλεο, ηαθηηθό κέινο 
4. Γηαλλάθα – Βαζηινύζε Δξηθύιε, ηαθηηθό κέινο 
5. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, ηαθηηθό κέινο 
6. Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 

 

17
ν
  19 Αίηεκα ηνπ 98 ΑΓΣΔ/4

Ο
 Δ.Γ  γηα 

ηνπνζέηεζε θαζξέπηε επί ηεο νδνύ 8
εο

 
Ννεκβξίνπ έλαληη ησλ ΟΑ 
(ηξαηησηηθέο Οηθίεο Αμησκαηηθώλ). 

Οκόθσλα απνθαζίδεη:  Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε θπξηνύ 
θπθινθνξηαθνύ θαζξέπηε επί ηεο νδνύ 8

εο
 Ννεκβξίνπ έλαληη ησλ ΟΑ ( ηξαηησηηθέο Οηθίεο 

Αμησκαηηθώλ)  θαζώο ε έμνδνο  ησλ νρεκάησλ είλαη άθξσο επηθίλδπλε ιόγσ κε νξαηόηεηαο, 
ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. πξση. 29337/28-06-2019 εηζήγεζε  ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, 
Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 
Μπηηιήλεο. 
 

18
ν
   Αίηεκα ηνπ θ. Βεξλαξδάθε Παλαγηώηε 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε νξηνδεθηώλ 
έκπξνζζελ ηνπ Πύξγνπ Βεξλαξδάθε 
ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο ζηε 
Μπηηιήλε. 

Απνζύξεηαη. 

19
ν
   Αίηεκα ηνπ θ. Κνπηζέιιε Παλαγηώηε 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε κεησηήξσλ 
ηαρύηεηαο ησλ νρεκάησλ από ηελ 
θεληξηθή είζνδν ηνπ Κέληξνπ 
Φηινμελίαο «Καξά Σεπέ» κέρξη ηελ 
είζνδν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ζηε Μπηηιήλε. 

Απνζύξεηαη. 


