
 
 
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 14

εο
/17-10-2022 ΣΑΚΣΗΚΖ - ΜΔΗΚΣΖ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ: 
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ΠΡΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
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Απεπζείαο αγνξά ξπκνηνκνύκελνπ ηκήκαηνο 
αθίλεηνπ εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρ. Πνι. 
Μπηηιήλεο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο: 
 
Α) ηελ απ’ επζείαο αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ηνπνγξαθηθό 
δηάγξακκα ηνπ πνιηηηθνύ κερ. Ν. Παπαζενδώξνπ πνπ ζπλνδεύεη ηελ αλσηέξσ 
εηζήγεζε, κε ζηνηρεία 1,2,B,A,3,4,….13,1 εκβαδνύ Δ=160,77 ηκ, ζηελ πεξηνρή «Αγ. 
Θενδώξσλ» ζην Ο.Σ. Γ290 επί ηεο παξόδνπ Παηξηάξρνπ Κπξίιινπ, κε ζθνπό ηελ 
εθαξκνγή ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο. 

 
B) Μεηά ην θαζνξηζκό ηνπ ηηκήκαηνο γηα ηελ αγνξά ηνπ αλσηέξσ νηθόπεδνπ, ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην κε απόθαζε ηνπ: 
 
• ζα θξίλεη ηελ κνλαδηθόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνπέδνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Μπηηιήλεο Π.Γ. 2-9/5.12.88 ΦΔΚ 869 Γ΄, θαζώο θαη 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΓΠ  Μπηηιήλεο ΦΔΚ 328 ΑΑΠ/30.07.07. 
 
• ζα εγθξίλεη ην ηίκεκα, όπσο απηό ζα θαζνξηζηεί από ηελ Δπηηξνπή Καζνξηζκνύ 
Σηκήκαηνο Αγνξάο Αθηλήηνπ – Οηθόπεδνπ (αξηζκ. πξση. 12510/11-05-2022 απόθαζε 
Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο) θαη 
 
• ζα εμνπζηνδνηήζεη ην Γήκαξρν Μπηηιήλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηώλ γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ αγνξάο. 
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Έγθξηζε πξόηαζεο αμηνπνίεζεο ηεο πιαηείαο επί 
ηεο νδνύ Ζιία Ζιίνπ ζηελ Μπηηιήλε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Γλσκνδνηεί ζεηηθά θαη δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηελ εηαηξεία 
«Τπεξαζηηθό ΚΣΔΛ Λέζβνπ» λα πξνβεί ζηελ ζύληαμε κειέηε θαη πξόηαζεο γηα 
δηακόξθσζε ηεο πιαηείαο επί ηεο νδνύ Ζιία Ζιίνπ ζηε Μπηηιήλε κε γλώκνλα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ. 
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Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο παξαβνιηθνύ θαζξέθηε ζην 
Αθξσηήξη Μπηηιήλεο. 

 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ 
ηνπνζέηεζε παξαβνιηθνύ θαζξέθηε ζε Γεκνηηθή Οδό ζην Αθξσηήξη ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο απέλαληη από ηελ νηθία ηνπ θ. Καξακπάζε Ησάλλε ιόγσ 
έιιεηςεο νξαηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο ζηελ εηζήγεζε θσηνγξαθίεο. 
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Υσξνζέηεζε γεληθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ 
ζηελ νδό κύξλεο ζηελ Μπηηιήλε. 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:   Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηελ 
νδό κύξλεο ζηελ Μπηηιήλε, έμσ από ηα γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ «Κνηλσληθήο 
Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη Γπηηθήο Λέζβνπ. Ζ θαηαθόξπθε 
ζήκαλζε ζα πεξηιακβάλεη δύν (2) πηλαθίδεο Ρ-71 ηνπ ΚΟΚ πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ 
ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο θαη νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο 
(Υ=720757, Τ=4330957) θαη (Υ=720763, Τ=4330955) ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα 
Αλαθνξάο ΔΓΑ '87, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ εηζήγεζε απόζπαζκα 
ράξηε. 
 

  

 
ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
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Έγθξηζε ηξνπνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ θαλνληζηηθήο 
απόθαζεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
Υξηζηνπγελληάηηθεο – Παζραιηλήο Αγνξάο, 
Φπραγσγηθώλ Παηγλίσλ γηα ηηο ενξηαζηηθέο 
πεξηόδνπο Υξηζηνπγέλλσλ – Απνθξηώλ – Πάζρα 
ζηε Γ.Κ. Μπηηιήλεο.   
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:   Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ 
ελαξκόληζε - ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
Υξηζηνπγελληάηηθεο-Παζραιηλήο Αγνξάο, Φπραγσγηθώλ Παηγλίσλ γηα ηηο ενξηαζηηθέο 
πεξηόδνπο Υξηζηνπγέλλσλ-Απνθξηώλ-Πάζρα ζηε Γ.Κ. Μπηηιήλεο 
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Έγθξηζε ζρεδίνπ θαλνληζηηθήο απόθαζεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ Λατθώλ Αγνξώλ Μπηηιήλεο. 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ 
έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Λατθώλ Αγνξώλ ηεο Γ.Κ. Μπηηιήλεο 
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Έγθξηζε θαηά παξέθθιηζε ησλ επηηξεπόκελσλ 
ρξήζεσλ γεο ηεο ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο 
Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο 
(Κ.Τ.Δ.) σο «ΚΑΦΔ-ΜΠΑΡ» από ηνλ θ. αθαξάθε 
Αληώλην επί ηεο  νδνύ Υξηζηνπγέλλσλ 1944-Ο.Σ Γ 
200-γ ηεο Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ 
Μπηηιήλεο. 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ 
ζπλέρηζε θαηά παξέθθιηζε- ρξήζεο γεο (ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην εδάθην ε ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ 2-8/5-12-1988 ΦΔΚ 869 Γ), επί ηεο νδνύ Υξηζηνπγέλλσλ 1944 ζηε 
Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο (νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν Γ200-γ), ηεο 
ιεηηνπξγίαο σο Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο, ήηνη «ΚΑΦΔ-ΜΠΑΡ» 
ζύκθσλα κε ηελ αίηεζε ηνπ θ. ΑΚΑΡΑΚΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ. 
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Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 57/2022 απόθαζεο ηεο 
Γεκ. Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε ηελ 
εγθαηάζηαζε Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ  
Δλδηαθέξνληνο (Κ.Τ.Δ.) «Δπηρείξεζε καδηθήο 
εζηίαζεο πιήξνπο επεμεξγαζίαο (πιήξνπο 
γεύκαηνο) – (ςεηνπσιείν)», ζηελ Οδό ηξαηή 
Διεπζεξηάδε - Αθξσηήξη ζην Γήκν Μπηηιήλεο. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε ζεηηθήο γλσκνδόηεζεο πξνο ηνλ θ. 
Καιδέιιε Ησάλλε ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 29339/02-09-2022 αίηεζε ηνπ γηα 
βεβαίσζε  εγθαηάζηαζεο γηα  Κ.Τ.Δ θαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ηνπ Ν. 
4442/2016 θαη ηελ ΚΤΑ 16228/17-5-2017, κε ηίηιν «Δπηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο 
πιήξνπο επεμεξγαζίαο (πιήξνπο γεύκαηνο) – (ςεηνπσιείν)», επί ηεο νδνύ ηξαηή 
Διεπζεξηάδε ζην Αθξσηήξη Μπηηιήλεο. 
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Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 58/2022 απόθαζεο ηεο 
Γεκ. Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε ηελ 
εγθαηάζηαζε Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ  
Δλδηαθέξνληνο (Κ.Τ.Δ.) «Καθεηέξηα», ζηε ζπκβνιή 
ησλ νδώλ Ζιία Βελέδε 24 & ηξαηή Μπξηβήιε ζηε 
Μπηηιήλε. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε ζεηηθήο γλσκνδόηεζεο πξνο ηνλ θ. 
Λακπξηλίδε Κσλζηαληίλν – εηαηξεία «ΜΠΟΤΟΝΣΕΟΡΝΟ ΚΑΦΔ Ο.Δ.» ζύκθσλα κε 
ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 32016/23-09-2022 αίηεζε ηνπ γηα βεβαίσζε εγθαηάζηαζεο γηα  
Κ.Τ.Δ θαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ηνπ Ν. 4442/2016 θαη ηελ ΚΤΑ 16228/17-5-
2017, κε ηίηιν «Καθεηέξηα», ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Ζιία Βελέδε 24 & ηξαηή 
Μπξηβήιε ζηε Μπηηιήλε. 
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Έγθξηζε ζπγθεληξσηηθήο απηνςίαο γηα ηελ θνπή 
δέληξσλ ζην Γήκν Μπηηιήλεο. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ θνπή 
δέληξσλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ζύκθσλα κε ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα. 
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Καηαζθεπή δηάβαζεο πεδώλ επί ηεο νδνύ Μηθξάο 
Αζίαο θαη 8εο Ννεκβξίνπ ζηελ Μπηηιήλε. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ 
ρσξνζέηεζε δηαβάζεσλ πεδώλ επί ηεο νδνύ Μηθξάο Αζίαο ζην ύςνο ηεο 
δηαζηαύξσζεο κε ηηο νδνύο Κιαπάδνπ θαη Γαηεινύδσλ θαη επί ηεο νδνύ 8εο 
Ννεκβξίνπ ζην ύςνο ηεο δηαζηαύξσζεο κε ηελ νδό Σαγκαηάξρε Παπαγηάλλε, κε ηε 
ηνπνζέηεζε νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ 
εηζήγεζε ζθαξίθεκα.  
 
Ζ δηαγξάκκηζε ηεο δηάβαζεο ζα γίλεη ζηηο δύν παξαπάλσ ζέζεηο, ζηηο νπνίεο ζα 
ηνπνζεηεζνύλ δύν πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο Π21 ζε θάζε δηάβαζε ζηηο ζέζεηο πνπ 
νξίδνληαη κε ζπληεηαγκέλεο: α) γηα ηελ δηάβαζε ζηελ νδό Μηθξάο Αζίαο (Υ= 721332, 
Τ= 4331511 θαη Υ= 721337, Τ= 4331574) θαη β) γηα ηελ δηάβαζε ζηελ νδό 8εο 
Ννεκβξίνπ (Υ= 721329, Τ= 4331698 θαη Υ= 721299, Τ= 4331720), ζην Διιεληθό 
Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87. 
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Καηάξγεζε δηάβαζεο πεδώλ επί ηεο νδνύ 
Κσλζηαληηλνππόιεσο ζηελ Μπηηιήλε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ 
θαηάξγεζε: α) ηεο δηάβαζεο πεδώλ επί ηεο νδνύ Κσλζηαληηλνππόιεσο, β) ηεο 
ηνπνζέηεζε νξηδόληηαο ηεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 
ζηελ εηζήγεζε ζθαξίθεκα, θαζώο θαη γ) ηεο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο Π21, θαζώο 
ηα έξγα ηεο ΓΔΤΑΛ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη έρεη απνθαηαζηαζεί ε θπθινθνξία ζηελ 
παξαπάλσ πεξηνρή.   
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Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο πηλαθίδαο STOP ζηα 
Πάκθηια έπεηηα από αίηεκα ηεο Σνπηθήο 
Κνηλόηεηαο Πακθίισλ. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ 
ηνπνζέηεζε Ρπζκηζηηθήο Πηλαθίδαο Ρ-2 ''STOP'' ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πακθίισλ ζε 
δηαζηαύξσζε δξόκσλ από ηνλ Άγην Γεώξγην πξνο παιηό εξγνζηάζην 
ζπλεηαηξηζκνύ, ζηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ εηζήγεζε ηνπνγξαθηθό 
ζθαξίθεκα κε ζπληεηαγκέλεο Υ=717943, Τ=4336643  (Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα 
Αλαθνξάο ΔΓΑ '87). 
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Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο πηλαθίδαο STOP ζηελ 
Βαξεηά – αίηεκα ηεο θ. Διέλεο Υαζάπε. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε 
Ρπζκηζηηθήο Πηλαθίδαο Ρ-2 ''STOP'' ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ζε 
δηαζηαύξσζε δξόκσλ ζην λεθξνηαθείν ηεο Βαξεηάο, ζηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζην 
ζπλεκκέλν ζηελ εηζήγεζε ηνπνγξαθηθό ζθαξίθεκα, κε ζπληεηαγκέλεο Υ=722071, 
Τ=4328403  (Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87). 
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Παξαρώξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο ππξνζβεζηηθνύ 
νρήκαηνο ηελ νδό Ζιία Ζιίνπ ζηελ Μπηηιήλε. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ παξαρώξεζε κίαο 
ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην ππξνζβεζηηθό όρεκα ζηελ νδό Ζιία Ζιίνπ, ηελ 
δηαγξάκκηζε ηεο ζέζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε δύν πηλαθίδσλ Ρ-40 (απαγνξεύεηαη ε 
ζηάζε θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ) θαη Πξ-4α, Πξ-4γ ( αξρή θαη ηέινο ηζρύνο ηεο 
πηλαθίδαο) πιελ ππξνζβεζηηθνύ νρήκαηνο, ζηηο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε 
ζπληεηαγκέλεο Υ=720842, Τ=4331002 θαη Υ=720846, Τ=4331013 (Διιεληθό Γεσδαηηηθό 
ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87). 
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Αίηεκα ηνπ 13νπ Νεπηαγσγείνπ Μπηηιήλεο γηα ηελ 
δεκηνπξγία δηάβαζεο πεδώλ επί ηεο νδνύ 
Γπκλαζηάξρνπ Γαπίδ ζηελ Μπηηιήλε. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ 
ρσξνζέηεζε κίαο δηάβαζεο πεδώλ επί ηεο νδνύ Γπκλαζηάξρνπ Γαπίδ ζηελ Μπηηιήλε, 
κπξνζηά από ην ζρνιείν, κε ηε ηνπνζέηεζε νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο, 
ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ εηζήγεζε ζθαξίθεκα, ηε δηαγξάκκηζε ηεο δηάβαζεο 
θαη ηελ ηνπνζέηεζε κίαο πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα Π21 (δηάβαζε πεδώλ) θαη κίαο 
πηλαθίδα Κηλδύλνπ Κ-16 (Κίλδπλνο ιόγσ ζπρλήο θίλεζεο παηδηώλ) ζηελ ζέζε πνπ 
νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο Υ= 720850, Τ= 4329937 (ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα 
Αλαθνξάο ΔΓΑ '87). 
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Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο ηνπνζέηεζε 
πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο αδηεμόδνπ Π25 ζηελ 
νδό Υξύζαλζνπ Θεξκηώηε ζηελ Μπηηιήλε - αίηεκα 
ηεο θ. Καξδάηνπ Μαθξέιιε Δπαγγειίαο. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ 
ηνπνζέηεζε κίαο πιεξνθνξηαθήο Πηλαθίδαο Π25 (Οδόο αδηέμνδε) ζηελ αξρή ηεο 
νδνύ Υξύζαλζνπ Θεξκηώηε ζηελ Μπηηιήλε ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Βεληδέινπ 
ζε ζέζε κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=7211161, Τ=4329885) ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό 
ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87, ζύκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο ζηελ εηζήγεζε 
θσηνγξαθίεο. 
 

  

 
ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
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Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ιόγσ 
εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο 
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζην 
νδηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο». 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ έγθξηζε 
ησλ παξαθάησ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζην νδηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο», θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηα νρήκαηα ζα θηλνύληαη, σο εμήο: 
 
1. ΟΓΟ: Ν. Έιιεο. Από ηηο 31-10-2022 έσο ηηο 5-11-2022 γηα ηηο ώξεο από 08:00 π.κ. 
έσο 18:00 κ.κ. 
Σα νρήκαηα ζα θηλνύληαη από ηε κηα ισξίδα ηεο Ν. Έιιεο θαη ζηελ άιιε ισξίδα ζα 
εθηεινύληαη εξγαζίεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κίαο ισξίδαο νη εξγαζίεο ζα 
κεηαθεξζνύλ ζηελ άιιε πιεπξά  ηεο νδνύ έσο λα νινθιεξσζνύλ .  
 
2. ΟΓΟ: Γξ. Ρνπζέιιε. Από 7-11-22 έσο 10-11-2022 γηα ηηο ώξεο από 08:00 π.κ.  έσο 
18:00 κ.κ. 
 
ηελ νδό θαηά ηηο ώξεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ δε ζα δηέξρνληαη νρήκαηα. Σα 
νρήκαηα ζα δηνρεηεύνληαη από ηελ νδό Θενθίινπ Υαηδεκηραήι θαη ηελ Δπζηξάηηνπ 
Βνζηάλε  αληίζηνηρα θαη από ηηο παξαθείκελεο νδνύο.   
 
3. ΟΓΟ: Αγ. Ησάλλε Καιπβίηε Μπηηιήλεο ηελ Παξαζθεπή 11-11-2022  γηα ηηο ώξεο 
από 08:00 π.κ.  έσο 21:00 κ.κ. 
 
Σα νρήκαηα ζα θηλνύληαη από παξαθείκελεο νδνύο 
 
• Σηο παξαπάλσ εκέξεο  ζα εθηεινύληαη εξγαζίεο απόμεζεο ηεο πθηζηακέλεο 
αζθάιηνπ ζε όιν ην πιάηνο ησλ νδώλ θαη έπεηηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε  
αζθαιηόζηξσζε. 
 



 
 
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
                    Κσλζηαληίλνο Κνπλέιιεο 
 
 

 
 

              Αληηδήκαξρνο Πνηόηεηαο Εσήο, Πεξηβάιιόληνο 
                                         & Γ.Δ. Θεξκήο 

 
 

 
 

 

ΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.- Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, Αληηπξόεδξνο 
2.- Άλεκνο Ησάλλεο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ θ. Μαλνύζνπ Παξάζρνπ 
3.- Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο, ηαθηηθό κέινο 
4.- Βαηόο Ησάλλεο, ηαθηηθό κέινο 
5.- Σζαθύξεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
6.- Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 

 

•  Σα  νρήκαηα θαη νη  πεδνί  ζα ελεκεξώλνληαη κε πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ηόζν γηα 
ηελ εθηέιεζε έξγσλ όζν θαη όηη ν δξόκνο ζα παξακέλεη θιεηζηόο κε επζύλε ηνπ 
αλαδόρνπ. 


