
  
 
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα ποσ ζσδεηήζεθαλ θαηά ηελ αρηζκ. 1ε/07-01-2022 ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΗΑ ΠΔΡΗΦΟΡΑ ζσλεδρίαζε ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εωής ηοσ Γήκοσ 
Μσηηιήλες θαη κε κλεία ηωλ αποθάζεωλ ποσ ειήθζεζαλ: 

 

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΕΩΖ 

ΠΗΝΑΚΑ 

ΘΔΜA 
ΑΡ.
ΑΠ. ΘΔΜΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΔΛΖΦΘΖ 

  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  
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Απαγόρεσζε Γηέιεσζες ζε Γεκοηηθή Οδό 
ηες Σ.Κ. Λοσηρόποιες Θερκής. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:     
 
 Δηζεγείηαη ζηο Γεκοηηθό σκβούιηο Μσηηιήλες: 
 
Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε δύν (2) Ρπζκηζηηθώλ πηλαθίδσλ Ρ7 (Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε όια ηα 
νρήκαηα) ζηηο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=714421, Τ=4339338) θαη (Υ=714422, 
Τ=4339319) ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87 θαη δύν (2) Πιεξνθνξηαθώλ 
πηλαθίδσλ Π25 (Οδόο αδηέμνδε) ζηηο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=714425, Τ=4339357) 
θαη (Υ=714422, Τ=4339300) ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87 θαη όπσο απηέο 
θαίλνληαη  ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε, γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα 
γίλνπλ από ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Λέζβνπ νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο πξνζηαζίαο θαη άξζεο 
εηνηκνξξνπίαο ηνπ κλεκείνπ. 
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Αθαίρεζε θηγθιηδωκάηωλ επί ηες οδού 
Διεσζερίοσ Βεληδέιοσ ζηε Μσηηιήλε. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:       
 
Δηζεγείηαη ζηο Γεκοηηθό σκβούιηο Μσηηιήλες: 
 
Α) Δγθξίλεη ηελ αθαίξεζε ησλ θηγθιηδσκάησλ, 7 κέηξσλ δεμηά από ην όξην ηνπ νηθνπέδνπ γηα ηελ 
έλαξμε ησλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ θαη κε ην πέξαο απηώλ λα επαλαηνπνζεηεζνύλ ηα θηγθιηδώκαηα 
αθήλνληαο 4 κέηξα άλνηγκα  ζηε πξόζνςε ηνπ νηθνπέδνπ, επί ηεο νδνύ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 45 ζηε 
Μπηηιήλε.  
Η αθαίξεζε ησλ θηγθιηδσκάησλ γίλεηαη κε ζθνπό ηε πξόζβαζε ζηηο λέεο νηθνδνκέο αθνύ πξώηα γίλεη 
απόηκεζε πεδνδξνκίνπ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 319339/10-11-2021 νηθνδνκηθή άδεηα,  πνπ 
πξνζθνκίζηεθε θαη ηελ επηζπλαπηόκελε θσηνγξαθία . 



 
 
 
Ο Πρόεδρος ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εωής 
                    Κωλζηαληίλος Κοσλέιιες 
 
 

 
 

              Αληηδήκαρτος Ποηόηεηας Εωής, Περηβάιιόληος 
                                         & Γ.Δ. Θερκής 

 
ΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Άλεκος Ηωάλλες, αλαπιερωκαηηθό κέιος 
2. Βαηός Ηωάλλες, ηαθηηθό κέιος 
3. Γαγθιής Δσζηράηηος, ηαθηηθό κέιος 
4. Σζαθύρες Παλαγηώηες, ηαθηηθό κέιος 
5. Φραληδέζθος Μηταήι, ηαθηηθό κέιος 

 

 
Β) Η νπνηαδήπνηε θζνξά ζα πξνθιεζεί από ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ηα βαξέα νρήκαηα πνπ ζα 
πεξάζνπλ ζα απνθαηαζηαζνύλ από ηνλ θύξην Π. Σζαξακύξζε ζηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη απηή ηε 
ζηηγκή ην πεδνδξόκην ππό ηελ επίβιεςε θαη ηηο νδεγίεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 
Μπηηιήλεο, αθνύ ην έξγν «Βειηίσζε θαη Αλαβάζκηζε θύξηαο Αζηηθήο Αξηεξίαο Διεπζεξίνπ 
Βεληδέινπ» δελ έρεη παξαιεθζεί αθόκε από ηνλ Γήκν . 
 


