
  
 
 
 

 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 6ε/10-06-2019 ηαθηήο ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη κε κλεία 
ηωλ απνθάζεωλ πνπ ειήθζεζαλ: 

 

ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΕΩΖ 
ΠΗΝΑΚΑ 

ΘΔΜA 
ΑΡ.
ΑΠ. ΘΔΜΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΔΛΖΦΘΖ 

  ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  

1
ν
 50 

Αίηεκα ηνπ θνπ πλόδε Θξαζύβνπινπ 
ζρεηηθά κε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ 
επαλαθεξόκελωλ νξηνδεηθηώλ 
(θνιωλάθηα) ζηε ζπκβνιή ηωλ νδώλ Ν. 
Απνζηνιή θαη Φηιηθώλ ζηε Μπηηιήλε. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Δηζεγείηαη ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε 
ηξηώλ (3) πιαζηηθώλ επαλαθεξόκελωλ νξηνδεηθηώλ ζηε ζπκβνιή ηωλ νδώλ Ν. Απνζηνιή θαη 
Φηιηθώλ ζηε Μπηηιήλε, ζύκθωλα κε ηελ  ππ’ αξηζκ. πξωη. 26075/10-06-2019 εηζήγεζε ηνπ 
Σκήκαηνο πγθνηλωληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 
 

2
ν
 51 

Αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο Μπηηιήλεο 
ζρεηηθά κε θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ 
πιαηεία απθνύο ζηε Μπηηιήλε. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Δηζεγείηαη ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηελ θαηάξγεζε κε 
ρξεζηηθήο ζέζεωο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ πνπ βξίζθεηαη έλαληη θαηαζηήκαηνο “Public” θαη ηνλ 
επαλαπξνζδηνξηζκό δύν (2) ζέζεωλ ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηελ εζνρή ηεο πιαηείαο απθνύο, 
ζύκθωλα κε ηελ  ππ’ αξηζκ. πξωη. 26042/10-06-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλωληώλ, 
Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ. 
 

  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  

1
ν
  52 

Οινθιήξωζε ηεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο 
«ύληαμε θηεκαηνινγηθώλ δηαγξακκάηωλ, 
ηξνπνπνίεζε β’ θάζεο αλαζεώξεζεο 
πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη πξάμε 
εθαξκνγήο ηωλ νηθηζκώλ Βαξεηά-
Αθξωηήξη θαη επεθηάζεηο απηώλ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Λέζβνπ ηελ νινθιήξωζε ηεο 
Πνιενδνκηθήο Μειέηεο «ύληαμε θηεκαηνινγηθώλ δηαγξακκάηωλ, ηξνπνπνίεζε β’ θάζεο    
αλαζεώξεζεο πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη πξάμε εθαξκνγήο ηωλ νηθηζκώλ Βαξεηά-Αθξωηήξη 
θαη επεθηάζεηο απηώλ», ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξίζκ. πξωη. 8339/04-02-2019 εηζήγεζε ηεο 
Γ/λζεο Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, κε όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ξεηά πεξηιακβάλεη ε 
εηζήγεζε. 
 

2
ν
  53 

Αίηεζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 
Πιωκαξίνπ ζρεηηθά κε ηνπνζέηεζε 
πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο Π-25 (Οδόο 
αδηέμνδε) ζην Πιωκάξη Λέζβνπ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Δηζεγείηαη ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Πιωκαξίνπ ηελ ηνπνζέηεζε 
πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο Π-25 (νδόο αδηέμνδε), ζηνλ δξνκίζθν πνπ αξρίδεη από ηελ νηθία 
ηνπ θνπ Δκκαλνπήι Αξκελάθα θαη ζε απόζηαζε 60 κέηξωλ ζηελ νηθία θιεξνλόκωλ 
Γεκεηξίνπ νθηαλνύ, ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξωη. 23598/27-05-2019 εηζήγεζε ηνπ 
Σκήκαηνο πγθνηλωληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 
 

3
ν
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Αίηεζε ηεο θαο Αδαιή Καιιηόπεο ζρεηηθά 
κε επαλαηνπνζέηεζε κπαξώλ αζθαιείαο 
ζηε ζπκβνιή ηωλ νδώλ Ηθάξνπ θαη 
Γαηδάινπ ζηε Μπηηιήλε. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Απνξξίπηεη ην αίηεκα ηεο θαο Αδαιή Καιιηόπεο ζρεηηθά κε 
επαλαηνπνζέηεζε κπαξώλ αζθαιείαο ζηε ζπκβνιή ηωλ νδώλ Ηθάξνπ θαη Γαηδάινπ ζηε 
Μπηηιήλε, έπεηηα από αξλεηηθή γλωκάηεπζε ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο Μπηηιήλεο. 



4
ν
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Αίηεζε ηεο θαο Καθαινύθνπ Δξηθύιιεο 
ζρεηηθά κε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ 
επαλαθεξόκελωλ νξηνδεηθηώλ 
(θνιωλάθηα) ζηελ είζνδν ηεο 
πνιπθαηνηθίαο ζηελ νδό Δ. Βνζηάλε 21 
ζηε Μπηηιήλε. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Απνξξίπηεη ην αίηεκα ηεο θαο Καθαινύθνπ Δξηθύιιεο ζρεηηθά κε 
ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ επαλαθεξόκελωλ νξηνδεηθηώλ (θνιωλάθηα) ζηελ είζνδν ηεο 
πνιπθαηνηθίαο ζηελ νδό Δ. Βνζηάλε 21 ζηε Μπηηιήλε,  έπεηηα από αξλεηηθή γλωκάηεπζε ηνπ 
Σκήκαηνο Σξνραίαο Μπηηιήλεο. 

5
ν
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Αίηεζε ηωλ θωλ Βελέηα Εαράξω, Κνύθα 
Διέλε θαη Γαιελνύ πύξνπ ζρεηηθά κε 
ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ επαλαθεξόκελωλ 
νξηνδεηθηώλ (θνιωλάθηα) επί ηεο αξρήο 
θαη εηζόδνπ ηεο νδνύ άκνπ ζηελ 
Μπηηιήλε.  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Απνξξίπηεη ην αίηεκα ηωλ θωλ Βελέηα Εαράξω, Κνύθα Διέλε θαη 
Γαιελνύ πύξνπ ζρεηηθά κε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ επαλαθεξόκελωλ νξηνδεηθηώλ 
(θνιωλάθηα) επί ηεο αξρήο θαη εηζόδνπ ηεο νδνύ άκνπ ζηελ Μπηηιήλε,  έπεηηα από αξλεηηθή 
γλωκάηεπζε ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο Μπηηιήλεο. 

6
ν
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Αίηεζε ηνπ θνπ Γαλώζε Γξεγνξίνπ 
ζρεηηθά κε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ 
επαλαθεξόκελωλ νξηνδεηθηώλ 
(θνιωλάθηα) ζηελ είζνδν ηεο νηθίαο ηνπ 
ζηελ νδό Ναπκάρνπ Παπαληθνιή 12 ζηε 
Μπηηιήλε. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Απνξξίπηεη ην αίηεκα ηνπ θνπ Γαλώζε Γξεγνξίνπ ζρεηηθά κε 
ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ επαλαθεξόκελωλ νξηνδεηθηώλ (θνιωλάθηα) ζηελ είζνδν ηεο νηθίαο 
ηνπ ζηελ νδό Ναπκάρνπ Παπαληθνιή 12 ζηε Μπηηιήλε,  έπεηηα από αξλεηηθή γλωκάηεπζε ηνπ 
Σκήκαηνο Σξνραίαο Μπηηιήλεο. 

7
ν
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Αίηεζε ηνπ θνπ Βαιαλά Ηωάλλε ζρεηηθά 
κε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ 
επαλαθεξόκελωλ νξηνδεηθηώλ 
(θνιωλάθηα) ζηελ είζνδν νηθίαο επί ηεο 
νδνύ Αγίαο νθίαο 10 ζηε Μπηηιήλε. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Δηζεγείηαη ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε 
πιαζηηθώλ επαλαθεξόκελωλ νξηνδεηθηώλ (θνιωλάθηα) ζηελ είζνδν νηθίαο ηεο κεηέξαο ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ, επί ηεο νδνύ Αγίαο νθίαο 10 ζηε Μπηηιήλε, ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
πξωη. 20052/06-05-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλωληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ 
Μεηαθνξώλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 
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Αίηεκα ηεο θαο Γεκεξηδή Διέλεο ζρεηηθά 
κε νξηζκό ρώξνπ θνξηνεθθόξηωζεο 
εκπνξεπκάηωλ, έκπξνζζελ ηνπ 
θαηαζηήκαηνο πνπ δηαηεξεί επί ηεο νδνύ 
Υξπζνκαιινύζεο 30 ζηε Μπηηιήλε. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο  ηελ ηνπνζέηεζε 
πηλαθίδαο Ρ-40  θαη Πξ-4α, Πξ-4γ πιελ νρεκάηωλ ηξνθνδνζίαο από ηηο 09:00 π.κ. έωο ηηο 
12:00 π.κ. θαζεκεξηλά έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο θαο Γεκεξηδή Διέλεο, επί ηεο νδνύ 
Υξπζνκαιινύζεο 30 ζηε Μπηηιήλε,  ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξωη. 18632/22-04-2019 
εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλωληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γ/λζεο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 
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Αίηεκα ηνπ θνπ Γηαβξίκε Δπζηξάηηνπ 
ζρεηηθά κε νξηζκό ρώξνπ 
θνξηνεθθόξηωζεο εκπνξεπκάηωλ, 
έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ 
δηαηεξεί ζηε ζπκβνιή ηωλ νδώλ 
Μπξνγηάλλε 8 θαη εθέξε ζηε Μπηηιήλε. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο  ηελ ηνπνζέηεζε 
πηλαθίδαο Ρ-40  θαη Πξ-4α, Πξ-4γ πιελ νρεκάηωλ ηξνθνδνζίαο από ηηο 09:00 π.κ. έωο ηηο 
12:00 π.κ. θαζεκεξηλά έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ θνπ Γηαβξίκε Δπζηξάηηνπ, ζηε 
ζπκβνιή ηωλ νδώλ Μπξνγηάλλε 8 θαη εθέξε ζηε Μπηηιήλε,  ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
πξωη. 21896/15-05-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλωληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ 
Μεηαθνξώλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 
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Αίηεκα ηνπ θνπ αξάθνγινπ Αλαζηάζηνπ 
ζρεηηθά κε νξηζκό ρώξνπ 
θνξηνεθθόξηωζεο, δίπια ζηελ είζνδν 
ελνηθηαδόκελωλ δωκαηίωλ (Fontana 
Rooms) πνπ δηαηεξεί επί ηεο νδνύ 
Αξίωλνο ζηε Μπηηιήλε. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  Δηζεγείηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο  ηελ ηνπνζέηεζε 
πηλαθίδαο Ρ-40  θαη Πξ-4α, Πξ-4γ πιελ νρεκάηωλ ηξνθνδνζίαο από ηηο 09:00 π.κ. έωο ηηο 
12:00 π.κ. θαζεκεξηλά έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ θνπ αξάθνγινπ Αλαζηάζηνπ, επί 
ηεο νδνύ Αξίωλνο ζηε Μπηηιήλε,  ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξωη. 18545/22-04-2019 
εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλωληώλ, Κπθινθνξίαο θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ ηεο Γ/λζεο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 
 



 
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο 
                    Νηθόιανο Καξαζάββαο 
 
 
 
 

              Αληηδήκαξρνο Πνηόηεηαο Εωήο, Πεξηβάιινληνο,  
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ & Γ.Δ. Θεξκήο 

 
 
 
 
ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 
2. Ηωζεθέιιε Αζελά, ηαθηηθό κέινο 
3. ηεξγίνπ Θεόδωξνο, ηαθηηθό κέινο 
4. Απνζηόινπ ηέθαλνο, ηαθηηθό κέινο 
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Αίηεκα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ 
ζρεηηθά κε ρνξήγεζε δύν (2) ζέζεωλ 
ζηάζκεπζεο έλαληη ηνπ θηηξίνπ πνπ 
ζηεγάδεηαη ε ελ ιόγω ππεξεζία ζηε 
Μπηηιήλε. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Απνξξίπηεη ην αίηεκα  ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά κε 
ρνξήγεζε δύν (2) ζέζεωλ ζηάζκεπζεο έλαληη ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ε ελ ιόγω ππεξεζία 
ζηε Μπηηιήλε,  έπεηηα από αξλεηηθή γλωκάηεπζε ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο Μπηηιήλεο. 

12
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Αίηεκα ηνπ θνπ Μεηξέιινπ Παλαγηώηε 
ζρεηηθά κε παξαρώξεζε ρώξωλ 
ζηάζκεπζεο γηα ηηο αλάγθεο πειαηώλ ηνπ 
μελνδνρείνπ «ΛΑΗΑ» επί ηεο νδνύ Γ. 
Παλαγή 2 ζηε Νεάπνιε Μπηηιήλεο. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Απνξξίπηεη ην αίηεκα ηνπ θνπ Μεηξέιινπ Παλαγηώηε ζρεηηθά κε 
παξαρώξεζε ρώξωλ ζηάζκεπζεο γηα ηηο αλάγθεο πειαηώλ ηνπ μελνδνρείνπ «ΛΑΗΑ» επί ηεο 
νδνύ Γ. Παλαγή 2 ζηε Νεάπνιε Μπηηιήλεο,  έπεηηα από αξλεηηθή γλωκάηεπζε ηνπ Σκήκαηνο 
Σξνραίαο Μπηηιήλεο. 
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Αίηεκα ηνπ θνπ Αξρνληή ηπιηαλνύ 
ζρεηηθά κε πξνέγθξηζε άδεηαο ίδξπζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ωο 
«Τπαίζξην Παηδόηνπν» ζηελ Σνπηθή 
Κνηλόηεηα Πεξάκαηνο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο 
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ωο «Τπαίζξην Παηδόηνπν» ζηελ Σ.Κ. Πεξάκαηνο ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ γηα ηνλ θν ηπιηαλό Αξρνληή ηνπ Νηθνιάνπ, εθόζνλ έρνπλ θαηαηεζεί όια ηα 
πξνβιεπόκελα θαη λόκηκα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Γέξαο. 
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Υνξήγεζε άδεηαο παξάηαζεο ωξαξίνπ 
ρξήζεο κνπζηθήο θαη κνπζηθώλ νξγάλωλ 
ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο επηρείξεζε καδηθήο 
εζηίαζεο πιήξνπο επεμεξγαζίαο 
(πιήξνπο γεύκαηνο) – (ζλαθ κπαξ) ηνπ θ. 
Μεϊκάξε Αληωλίνπ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο παξάηαζεο ωξαξίνπ ρξήζεο 
κνπζηθήο θαη κνπζηθώλ νξγάλωλ ζην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, επηρείξεζε  
καδηθήο εζηίαζεο πιήξνπο επεμεξγαζίαο (πιήξνπο γεύκαηνο) – (ζλαθ κπαξ) ηνπ θ. Μεϊκάξε 
Αληωλίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο κέρξη ηελ 03:00 π.κ. ώξα εληόο 
ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη κέρξη ηελ 02:00 π.κ. ώξα εθηόο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε δηάξθεηα ελόο 
έηνπο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα πξνζθνκίζεη ηελ βεβαίωζε πεξί κε νθεηιήο γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία από ην ηακείν ηνπ Γήκνπ (άξζξν 285 ηνπ Ν. 3463/2006), ζύκθωλα  κε ηελ  
ππ’ αξηζκ. πξωη. 24962/04-06-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεωλ & Ρύζκηζεο 
Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ. 

15
ν
  - 

Έγθξηζε ρωξνζέηεζεο θάδωλ 
απνξξηκκάηωλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαθξύ 
Γηαινύ ζηε Μπηηιήλε. 

Αλαβάιιεηαη 


