
  
 
 
 

 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 3ε/04-12-2019 ηαθηήο 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 

  ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  
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ν
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Αίηεκα ησλ πξαηεξίσλ πγξώλ θαπζίκσλ 
επί ηεο νδνύ Αεξ. Γηαλλαξέιιε ησλ θ. 
Φαξξνύ Μηραήι, θ. Υαηδεαπνζηόινπ 
Απόζηνινπ, θ. Ατβαιηώηε Γεκεηξίνπ θαη 
ηεο θ. Καβαξλνύ Μαξίαο ζρεηηθά κε ηελ 
εμαίξεζε δηέιεπζεο ησλ βπηηνθόξσλ 
ηξνθνδνζίαο.  

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  αλαβάιιεη ηελ απόθαζε. 
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Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε 
εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάησλ ζε 
πθηζηάκελε εκπνξηθή απνζήθε 
εθκεηάιιεπζεο ηεο εηαηξείαο Κνπηζέιιε 
Μπξζίλε & ΗΑ Ο.Δ. επί ηεο Γεκνηηθήο 
νδνύ Γ21. 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ έγθξηζε 
δεκηνπξγίαο εηζόδνπ - εμόδνπ νρεκάησλ ζε πθηζηάκελε Δκπνξηθή Απνζήθε Δθκεηάιεπζεο  
ηεο εηαηξείαο Κνπηζέιιε Μπξζίλε & ΗΑ ΟΔ  επί ηεο  Γεκνηηθήο νδνύ  Γ21. 
  Δπί ηνπ αθηλήηνπ θαη επί ηεο δεκνηηθήο  νδνύ: 
1. Να ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο  γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο επί 
ηεο δεκνηηθήο  νδνύ Γ21ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θαη ηελ ηερληθή 
έθζεζε ηεο  Πηπρηνύρνπ  Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ Σ.Δ.  Κάβνπξα Μαξία Αγιαΐα. Μεηά ηελ 
θαηαζθεπή ησλ ελδεηθλπόκελσλ κέηξσλ κε επζύλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξνζθνκηζζεί ζην 
Γήκν Μπηηιήλεο  πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ θαηαζθεπήο από ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθό ηνπ 
έξγνπ . 
Ζ ρνξεγνύκελε έγθξηζε εηζόδνπ - εμόδνπ νρεκάησλ ζα ηζρύεη γηα ηέζζεξα (4) έηε  θαη κόλν 
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 30160/03-12-2019 εηζήγεζε ηνπ 
Σκήκαηνο πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ, Ληκεληθώλ Έξγσλ, Κηηξηαθώλ Έξγσλ θαη Τπαίζξησλ 
Υώξσλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 
 

  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  

1
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Αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο  γηα ηελ έγθξηζε 
θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηελ νδό 
Αξγύξε Δθηαιηώηε κεηά από εληνιή ηνπ 
Γεκάξρνπ. 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηηο εμήο 
θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ νδό Αξγύξε Δθηαιηώηε: 
Α) Από ηελ δηαζηαύξσζε κε ηελ νδό Σδέηκο Αξηζηάξρνπ έσο ηελ δηαζηαύξσζε κε ηελ νδό 8

εο 

Ννεκβξίνπ λα απαγνξεπηεί ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ από ηελ κεξηά ηεο ζάιαζζαο 
θαη λα ηνπνζεηεζεί πηλαθίδα P-40 (απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ) θαη Πξ-
4α, Πξ-4γ (αξρή θαη ηέινο ηζρύνο ηεο πηλαθίδαο).  
Β) Από ηελ δηαζηαύξσζε κε ηελ νδό 8

εο
 Ννεκβξίνπ έσο ηελ είζνδν ηνπ ιηκέλα λα γίλεη 

θαηάιιειε δηαγξάκκηζε ώζηε ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ λα επηηξέπεηαη κόλν 
παξάιιεια κε ηελ δηεύζπλζε ηνπ δξόκνπ,  
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 11573/03-12-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, 



Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
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Αίηεζε ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 
Λνπηξόπνιεο Θεξκήο ζρεηηθά κε ηελ 
απαγόξεπζε ζηάζεο – ζηάζκεπζεο 
νρεκάησλ ζηελ Δπαξρηαθή Οδό Λ. 
Θεξκήο - Πεγήο. 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  Δηζεγείηαη ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Λνπηξόπνιεο Θεξκήο 
πηλαθίδαο Ρ-40 (απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ) θαη Πξ-4α, Πξ-4γ ( αξρή θαη 
ηέινο ηζρύνο ηεο πηλαθίδαο): 
α) ζηελ νηθία ηνπ Παλαγηώηε Πέηξνγινπ έσο ηελ ζηξνθή ζηελ ζπκβνιή κε ηε Δπαξρηαθή νδό 
Μπηηιήλεο Θεξκήο θαη 
β) ζηελ νηθία Αθεληνύιε Απνιισλίαο έσο ηελ ζηάζε ηνπ Αζηηθνύ ΚΣΔΛ γηα ηελ δηεπθόιπλζε 
ηεο θπθινθνξίαο ζηνπο παξαπάλσ δξόκνπο, 
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 11517/02-12-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, 
Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
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Αίηεκα ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 
Λνπηξόπνιεο Θεξκήο ζρεηηθά κε 
ηνπνζέηεζε θπξηνύ θπθινθνξηαθνύ 
θαζξέπηε ζε δεκνηηθή νδό ηεο Σνπηθήο 
Κνηλόηεηαο Λνπηξόπνιεο Θεξκήο. 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  Δηζεγείηαη ζηελ Κνηλόηεηα Λνπηξόπνιεο Θεξκήο ηελ ηνπνζέηεζε 
θπξηνύ θπθινθνξηαθνύ θαζξέπηε ζε Γεκνηηθή Οδό έμσ από ηελ νηθία ηνπ Διεπζεξίνπ 
Υαηδεκαλσιάθε  ιόγσ επηθηλδπλόηεηαο θαη έιιεηςε νξαηόηεηαο από Γεκνηηθή Οδό ζηελ 
Δπαξρηαθή νδό Μπηηιήλεο Θεξκήο, ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. πξση. 11511/02-12-2019 
εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Δγθαηαζηάζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
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Αίηεκα ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ 
Λέζβνπ κε ην νπνίν αηηείηαη ηελ 
ηνπνζέηεζε εηδηθήο ζήκαλζεο γηα ηελ 
Απαγόξεπζε Γηέιεπζεο ζε Γεκνηηθή Οδό 
ηεο Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο Θεξκήο ιόγσ 
επηθηλδπλόηεηαο ηνπ Πύξγνπ Μαγλήζαιε 
(ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν). 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  Δηζεγείηαη ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Λνπηξόπνιεο Θεξκήο ηελ 
ηνπνζέηεζε εηδηθήο ζήκαλζεο γηα ηελ απαγόξεπζε δηέιεπζεο από δηεξρνκέλνπο θαη νρήκαηα 
γηα δηάζηεκα δύν (2) κελώλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ από ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Λέζβνπ νη 
απαξαίηεηεο εξγαζίεο πξνζηαζίαο θαη άξζεο εηνηκνξξνπίαο ηνπ κλεκείνπ ζύκθσλα κε ηελ 
ππ’ αξηζκ. πξση. 11473/02-12-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο θαη 
Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
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Αίηεκα ηνπ θ. Βεξλαξδάθε Παλαγηώηε γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε νξηνδεθηώλ έκπξνζζελ 
ηνπ Πύξγνπ Βεξλαξδάθε ζηελ πεξηνρή 
ηεο Αγίαο Μαξίλαο ζηε Μπηηιήλε 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  Αλαβάιιεηαη ε ιήςε ηεο απόθαζεο. 
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Αίηεκα ηνπ Δζπεξηλνύ ΔΠΑΛ Μπηηιήλεο 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ 
απαγόξεπζεο ζηάζκεπζεο θαη 
νξηνδεθηώλ ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ 
Δζπεξηλνύ ΔΠΑΛ Μπηηιήλεο. 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  Δηζεγείηαη ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε 
πηλαθίδαο Ρ-39 (απαγνξεύεηαη ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ) θαη Πξ-4α, Πξ-4γ (αξρή θαη ηέινο 
ηζρύνο ηεο πηλαθίδαο) ζηνλ παξαπάλσ δξόκν από ηελ κεξηά ηνπ ζρνιείνπ ζύκθσλα κε ηελ 
ππ’ αξηζκ. πξση. 11563/03-12-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο θαη 
Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
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Αίηεκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 
Πισκαξίνπ ζρεηηθά κε ην δηεξρόκελν 
δξόκν έκπξνζζελ ηνπ θηηξίνπ 
«ΚΟΤΜΠΑ». 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  Δηζεγείηαη ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Πισκαξίνπ ηελ ηνπνζέηεζε 
εηδηθήο ζήκαλζεο γηα ηελ απαγόξεπζε δηέιεπζεο από δηεξρνκέλνπο θαη νρήκαηα γηα 
δηάζηεκα δύν (2) κελώλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ από ηελ Τπεξεζία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ & 
Σερληθώλ Έξγσλ Βνξείνπ Αηγαίνπ νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο πξνζηαζίαο θαη άξζεο 
εηνηκνξξνπίαο ηνπ κλεκείνπ Γεσξγίνπ Κνύκπα (Βηνκεραληθό πγθξόηεκα Διαηνηξηβείν – 
απσλνπνηείν, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 11571/03-12-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 
πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
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Αίηεκα ηνπ θνπ Μπνπηάθε Νηθνιάνπ  γηα 
ηε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ νξηνδεθηώλ 
απαγόξεπζεο ηεο ζηάζκεπζεο επί ηεο 
Οδνύ Ηαθσβίδνπ 17 ζηε Μπηηιήλε. 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  Δηζεγείηαη ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο όηη ζύκθσλα κε ηελ 
ππ αξίζκ πξση Γ.Ο.Τ./1488/Φ.254 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ ε 
ηνπνζέηεζε επθάκπησλ πιαζηηθώλ επαλαθεξόκελσλ θπιίλδξσλ δελ πξνβιέπεηαη σο κέζν 
απνηξνπήο ζηάζεο – ζηάζκεπζεο εληόο ηνπ νξίνπ παξαηππώκαηνο ηεο νδνύ. Ζ ηνπνζέηεζε 



 
 
 
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
                    Κσλζηαληίλνο Κνπλέιιεο 
 
 
 
 
 

              Αληηδήκαξρνο Πνηόηεηαο Εσήο, Πεξηβάιιόληνο 
                                         & Γ.Δ. Θεξκήο 

 
 
 
 
 
 
ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 
2. Βάιεζεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
3. Γηαλλάθα – Βαζηινύδε Δξηθύιε, ηαθηηθό κέινο 
4. Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 
5. Βαηόο Ησάλλεο, ηαθηηθό κέινο 
6. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, ηαθηηθό κέινο 
7. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
8. Κόκβνο Δπζηξάηηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο 

ηνπο επηηξέπεηαη κόλν ζε δηαζηαπξώζεηο νδώλ όπνπ εκπνδίδεηαη ζπζηεκαηηθά ε ζηξνθή ησλ 
κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, κε ζηόρν ηελ απνηξνπή ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, 
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 11520/02-12-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, 
Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.  
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Αίηεκα ηνπ θνπ Ληαδάθε  ηάκνπ ζρεηηθά 
κε ηελ ηνπνζέηεζε θπξηνύ 
θπθινθνξηαθνύ θαζξέπηε θαη πιαζηηθώλ 
νξηνδεθηώλ επί ηεο νδνύ Γεσξγίνπ 
Μνύξα 39 ζηε Μπηηιήλε. 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε 
θπξηνύ θπθινθνξηαθνύ θαζξέπηε επί ηεο νδνύ Γεσξγίνπ Μνύξα 39 ζηε Μπηηιήλε, ζύκθσλα 
κε ηελ ππ. αξηζκ. πξση. 11566/03-12-2019 εηζήγεζε  ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, 
Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 
Μπηηιήλεο. 
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Έγθξηζε ζρεδίνπ θαλνληζηηθήο 
απόθαζεο ιεηηνπξγίαο 
Υξηζηνπγελληάηηθεο θαη Παζραιηλήο 
Αγνξάο ζηε Γ.Κ. Μπηηιήλεο  

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ έγθξηζε ηνπ 
θάησζη ζρεδίνπ θαλνληζηηθήο απόθαζεο ιεηηνπξγίαο Υξηζηνπγελληάηηθεο Αγνξάο κε Λνύλα 
Παξθ θαη Παζραιηλήο Αγνξάο ζηε Γ.Κ. Μπηηιήλεο, ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 11625/03-12-
2019 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Πξαζίλνπ θαη Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ 
Μπηηιήλεο. 


