
  
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 11ε/29-10-2020 ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη κε κλεία ηωλ 
απνθάζεωλ πνπ ειήθζεζαλ: 

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΕΧΖ 
ΠΗΝΑΚΑ 

ΘΔΜA 
ΑΡ.
ΑΠ. ΘΔΜΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΔΛΖΦΘΖ 

  ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  

1
Ο
  86 

Έγθξηζε Κπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεωλ 
ιόγω εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα 
ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
Αζθαιηόζηξωζε νδνύ Εωνδόρνπ Πεγήο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Σελ έγθξηζε ηωλ παξαθάηω θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεωλ: 
Ζ Οδόο Εωνδόρνπ Πεγήο  από δηαζηαύξωζε κε νδό Θενθξίηνπ (Πιάηαλνο) έωο δηαζηαύξωζε 
κε νδό  Αεξνπόξνπ Γηαλλαξέιιε   ζα παξακείλεη θιεηζηή από 9-11-2020  έωο Παξαζθεπή 13 -
11-2020    .  
 
Ζ δηάξθεηα ηωλ εξγαζηώλ ζε απηή ηελ νδό εθηηκάηαη ζε πέληε (5) εκέξεο.   
Σα δηεξρόκελα νρήκαηα ζα εηδνπνηνύληαη κε πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ηόζν γηα ηελ εθηέιεζε 
έξγωλ όζν θαη όηη ν δξόκνο ζα παξακέλεη θιεηζηόο. 
Οη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηε δηαζηαύξωζε κε νδό Θενθξίηνπ 
(Πιάηαλνο ) αιιά θαη ζηελ πιαηεία Αιπζίδαο. 
Ζ θπθινθνξία ηωλ νρεκάηωλ ζα γίλεηαη από ηελ νδό Αεξνπόξνπ Γηαλλαξέιιε, ε νπνία θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ ζα είλαη δηπιήο θπθινθνξίαο.  
ην ηκήκα ηεο νδνύ Εωνδόρνπ πεγήο έωο ηελ έμνδν ηεο πόιεο ν δξόκνο ζα παξακέλεη 
αλνηρηόο θαη νη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ηκεκαηηθά αλά ιωξίδα θπθινθνξίαο. 

  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  

1
ν 

  

Αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ 
ΔΣΗΑΖ ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ & 
ΑΝΑΦΤΥΖ (ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ-ΚΑΦΔΣΡΗΑ-
ΜΠΑΡ)» ηνπ ΘΧΜΑΝΗΚΟΤ (THOMANIKU) 
ΑΛΚΖ (ALQI) ηνπ Mitro. 
 

Γελ ζπδεηήζεθε.  

2
o
   

Έγθξηζε Κπθινθνξηαθώλ Ρπζκίζεωλ 
ιόγω εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή 
Γεθπξηνύ ζηνλ Παιαηόθεπν γηα ηελ άξζε 
ηεο επηθηλδπλόηεηαο». 
 

Γελ ζπδεηήζεθε. 

3
o 

  
Οξηζκόο Δπηηξνπήο Υαξαθηεξηζκνύ 
Οηθνπέδωλ Δληόο ή Δθηόο Οηθηζκνύ ηεο 
Γ/λζεο Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

Γελ ζπδεηήζεθε. 

4
o 

  
Έγθξηζε ηεο ππ. αξηζκ. 60/2020 
απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο. 

Γελ ζπδεηήζεθε. 



 
 
 
 
 
 
 

5
o
   

Έγθξηζε ζηάζεο Αζηηθνύ Κηει Μπηηιήλεο 
επί ηεο δηαδξνκήο Μπηηιήλε – 
ηξαηόπεδν Μόξηαο θαη Μόξηα – 
Αθάιωλα. 
 

Γελ ζπδεηήζεθε. 

6
o 

  

Αίηεζε θαηνίθωλ ηεο Σνπ. Κνηλόηεηαο 
Πακθίιωλ ζρεηηθά κε ηελ απαγόξεπζε 
ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο ζε θύξηα 
Γεκνηηθή Οδό ζηα Πάκθηια. 
 

Γελ ζπδεηήζεθε. 

7
o
   

Αίηεζε ηνπ θ. άββα Παλαγηώηε ζρεηηθά 
κε ηε ρνξήγεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ 
επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ ζηε Μπηηιήλε. 
 

Γελ ζπδεηήζεθε. 

8
o 

  

Αίηεζε ηνπ θ. Πέηξνγινπ Παλαγηώηε 
ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ζέζεο 
ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηελ Λνπηξόπνιε 
Θεξκήο. 
 

Γελ ζπδεηήζεθε. 

9
o 

  

Αίηεκα ηνπ θ. Καπνύηζνπ ηαύξνπ 
ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ζέζεωλ 
ζηάζκεπζεο έκπξνζζελ ηεο επηρείξεζεο 
ηνπ επί Γεκνηηθήο Οδνύ ζην Αθξωηήξη 
Μπηηιήλεο. 
 

Γελ ζπδεηήζεθε. 

10
o 

  

Αίηεζε ηνπ θ. Καξέθνπ Ηωάλλε ζρεηηθά κε 
ηελ ηνπνζέηεζε θαζξέπηε επί ηεο Κύξηαο 
Γεκνηηθήο Οδνύ πνπ ελώλεη ηνλ νηθηζκό 
Ππξγί κε ηε Δπαξρηαθή Οδό Μπηηιήλεο 
Λνπηξώλ. 

Γελ ζπδεηήζεθε. 

11
ν
   

Δπαλεμέηαζε ηεο ππ. αξηζκ. 38/2019 
απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εωήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε 
ηελ ηνπνζέηεζε  εγθάξζηωλ κεηωηήξωλ 
ηαρύηεηαο επί ηεο νδνύ Πξωηόγεξνπ 
Μαηζαίνπ ζηε Νεάπνιε Μπηηιήλεο. 
 

Γελ ζπδεηήζεθε. 

12
ν
   

Έγθξηζε Καλνληζκνύ Καζαξηόηεηαο 
Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 

Γελ ζπδεηήζεθε. 



 
Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηα κέιε απνθάζηζαλ νκόθωλα λα κελ ζπδεηεζνύλ ηα ζέκαηα 1 έωο 12 ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο. 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο 
                    Κωλζηαληίλνο Κνπλέιιεο 
 
 

 
              Αληηδήκαξρνο Πνηόηεηαο Εωήο, Πεξηβάιιόληνο 
                                         & Γ.Δ. Θεξκήο 

 
ΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 
2. Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 
3. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, ηαθηηθό κέινο 
4. Βαηόο Ηωάλλεο, ηαθηηθό κέινο 


