
  
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 10ε/06-09-2021 έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη κε 
κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ: 
 
 

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΕΩΖ 
ΠΗΝΑΚΑ 

ΘΔΜA 
ΑΡ.
ΑΠ. ΘΔΜΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΔΛΖΦΘΖ 
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Παξαρώξεζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ επί 
ηεο πιαηείαο Αγ. Δπζηξαηίνπ, Γ.Κ. 
Μπηηιήλεο,ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο πνπ πξνβάιινληαη ζε 
απηή θαη ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαθελεία, 
εζηηαηόξηα, δαραξνπιαζηεία θαη 
παξεκθεξή επηρεηξήζεηο, γηα ηνπνζέηεζε 
ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ηνπο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηνλ επαλαθαζνξηζκό ησλ ηκεκάησλ ηνπ 
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, επί ηεο πιαηείαο Αγίνπ Δπζηξαηίνπ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα 
πξνβαιιόκελα ζε απηή θαηαζηήκαηα, ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ σο θαθελεία, εζηηαηόξηα, 
δαραξνπιαζηεία θαη παξεκθεξή επηρεηξήζεηο, γηα ηνπνζέηεζε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ηνπο, 
ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρεδηάγξακκα ησλ πξνο παξαρώξεζε ηκεκάησλ θνηλόρξεζηνπ 
ρώξνπ.   
 

 ηνπο παξαρσξνύκελνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο δελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ηνπ 
επαγγεικαηηθνύ εμνπιηζκνύ ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 

 Ζ πξόηαζε δηαλνκήο αθνξά ηελ παξνύζα θαηάζηαζε θαη δύλαηαη λα αλαζεσξεζεί ή 
ηξνπνπνηεζεί αλ πξνθύςνπλ ζην κέιινλ είηε δηαθνξνπνηήζεηο (π.ρ. λέεο αηηήζεηο), 
είηε εληαίνο ζρεδηαζκόο ηεο πιαηείαο. 
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Έγθξηζε Κπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ 
ιόγσ εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα 
ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: «ΒΔΛΣΗΩΖ 
ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΤΡΗΑ ΑΣΗΚΖ 
ΑΡΣΖΡΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 
(ΣΜΖΜΑ ΟΤΡΑΓΑ – ΜΑΚΡΤ 
ΓΗΑΛΟ)». 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ έγθξηζε ησλ 
παξαθάησ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ: 
 
Σελ εθηέιεζε εξγαζηώλ αζθαιηόζηξσζεο από Σξίηε 07-09-2021 έσο Παξαζθεπή 17-09-2021, 
ζηελ νδό  Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ από ηε δηαζηαύξσζε κε νδό  Γεσξγίνπ Μνύξα έσο ηελ 
δηαζηαύξσζε κε νδό Μπξνγηάλλε (ΔΛΑΝΑ).  
 

 Ζ παξαπάλσ νδόο  ζα παξακέλεη αλνηρηή θαη νη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ηκεκαηηθά 
αλά ισξίδα θπθινθνξίαο.   

 Ζ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζε απηή ηελ νδό εθηηκάηαη ζε ελλέα (9) εκέξεο.  

 Σα δηεξρόκελα νρήκαηα ζα εηδνπνηνύληαη κε πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ηόζν γηα ηελ 
εθηέιεζε έξγσλ όζν θαη όηη ν δξόκνο ζα παξακέλεη θιεηζηόο θαηά ην έλα ξεύκα ηνπ. 

 Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ζα ηνπνζεηεζνύλ πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο 
ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ πνπ εθηεινύληαη εξγαζίεο. 

 Με επζύλε ηνπ αλαδόρνπ ζα ηνπνζεηεζεί  πξνζσπηθό κε όια ηα απαηηνύκελα κέηξα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ξπζκίδεη ηελ θπθινθνξία ζηελ αξρή θαη 
ζην ηέινο θάζε ηκήκαηνο πνπ εθηεινύληαη εξγαζίεο πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ 



 
 
 
 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
                    Κσλζηαληίλνο Κνπλέιιεο 
 
 

 
              Αληηδήκαξρνο Πνηόηεηαο Εσήο, Πεξηβάιιόληνο 
                                         & Γ.Δ. Θεξκήο 

 
ΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Βάιεζεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
2. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 
3. Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 
4. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, ηαθηηθό κέινο 
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Σνπνζέηεζε παξαβνιηθνύ θαζξέθηε ζηελ 
νδό Εσνδόρνπ Πεγήο ζηε Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε 
παξαβνιηθνύ θαζξέθηε ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Εσνδόρνπ Πεγήο θαη Αεξνπόξνπ 
Γηαλλαξέιιε,  ζηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε κε ζπληεηαγκέλεο Υ= 
719927, Τ=4331315 ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87, 
 
 

 


