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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                       ΑΓΑ: Χ0Ο46ΜΓΘΓ-Χ2Γ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 26

εο
/24-11-2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     527/2020 

 

ΘΔΜΑ 13
ν  

Ζ/Γ: Υνξήγεζε ζέζεωλ ζηάζκεπζεο έκπξνζζελ ηεο επηρείξεζεο ηνπ θ. 

Καπνύηζνπ ηαύξνπ επί Γεκνηηθήο Οδνύ ζην Αθξωηήξη Μπηηιήλεο. 
 

ήκεξα ηελ 24
ε
 Ννεκβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε, κε ώξα έλαξμεο 7:00 κ.κ. θαη ιήμε 11:00κ.κ. ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε, 

ύζηεξα από ηελ  αξηζ. πξση. 37311/20-11-2020 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, πνπ 

δεκνζηεύζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη θνηλνπνηήζεθε κε θάζε πξόζθνξν κέζν ζηνπο 

Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ζύκθσλα κε:  α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο 

απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 

ηνπ Ν. 4635/2019, β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

(ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020) θαη γ) ηελ αξηζκ. 426 εγθύθιην ΤΠ.Δ (ΑΠ 77233/13-11-2020).  

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. Υαηδεγηάλλεο 

Γεκνζζέλεο δηαπίζησζε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα δύν (32) 

κειώλ -ην 33
ν
 κέινο έρεη ηεζεί ζε αξγία κε ηελ αξηζκ. πξση. ΔΜΠ 34/23-9-2019 απόθαζε ηνπ 

πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

236
Α 

ηνπ Ν.3852/2010, όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 129 ηνπ Ν.4555/2018- ζπκκεηείραλ ηα 

είθνζη έλα (21) κέιε, ήηνη: 

 

      ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                  ΜΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξόεδξνο 

2. Αιεμαλδξή Γήκεηξα 

3. Αλδξηώηνπ Μπξζίλε 

4. Άλεκνο Ησάλλεο 

5. Βάιεζεο Παλαγηώηεο 

6. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο 

7. Βαηόο Ησάλλεο 

8. Βνπλαηζήο Θεόδσξνο 

9. Γηαλλάθα-Βαζηινύδε Δξηθύιε 

10. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο 

11. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο 

12. Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο 

13. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο 

14. Μακάθνο Μηραήι 

15. Μαλνύζνο Παξάζρνο 

1. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλ. 

2. Εεξβνύ Μαξία 

3. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

4. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

5. Βαιάθνο Παλαγηώηεο 

6. Κόκβνο Δπζηξάηηνο 

7. Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο 

8. Σζηξηγώηε Νίθε 

9. Υησηέιιε Δξηθύιε 

10. Υνριάθα Βαζηιηθή 

11. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο 
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16. Σδηκήο Δπζηξάηηνο 

17. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο 

18. Φιώξνο Γεώξγηνο 

19. Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο 

20. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

21. Υαξαιάκπνπο πκεώλ 

 

 

        

 

 

 

            

             

 

 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. Κύηειεο 

Δπζηξάηηνο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

Δπίζεο πξνζθιήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο,  βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

ηελ ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθόο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο Δπζηξάηηνο, 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 869/2019 απόθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο.  

 

Ο πξόεδξνο, γηα ην 13
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ αξηζ. 

95/2020 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο δηα ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Κνπλέιιε 

Κσλζηαληίλνπ, πνπ αθνξά «Αίηεκα ηνπ θ. Καπνύηζνπ ηαύξνπ ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε 

ζέζεσλ ζηάζκεπζεο έκπξνζζελ ηεο επηρείξεζεο ηνπ επί Γεκνηηθήο Οδνύ ζην Αθξσηήξη 

Μπηηιήλεο». 

 

Ζ ππ. αξηζκ Γ.Σ.Τ. 34597/29-10-2020 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλωληώλ, 

Κπθινθνξίαο θαη Δγθαηαζηάζεωλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο, έρεη σο εμήο: 

Θέκα: Αίηεκα ηοσ θ. Καπούηζοσ ηαύροσ ζτεηηθά κε ηελ τορήγεζε ζέζεφλ ζηάζκεσζες 

έκπροζζελ ηες επητείρεζες ηοσ επί Δεκοηηθής Οδού ζηο Αθρφηήρη Μσηηιήλες. 

τεηηθό: Σο σπ αρίζκ 31504/05-10-2020 έγγραθο θ. Καπούηζοσ ηαύροσ 

ας δηαβηβάδοσκε ηο αλφηέρφ ζτεηηθό αίηεκα ηοσ θ. Καπούηζοσ ηαύροσ ζύκθφλα κε ηο οποίο 

αηηείηαη ηελ τορήγεζε ζέζεφλ ζηάζκεσζες έκπροζζελ ηες επητείρεζες ηοσ επί Δεκοηηθής Οδού 

ζηο Αθρφηήρη Μσηηιήλες. 

σλεγορώληας κε ηο αίηεκά, επί ηοσ οποίοσ ε ζέζε κας είλαη ζεηηθή, προηείλοσκε ηελ ηοποζέηεζε 

πηλαθίδας Ρ-40 (απαγορεύεηαη ε ζηάζε θαη ζηάζκεσζε οτεκάηφλ) θαη Πρ-4α, Πρ-4γ (αρτή θαη 

ηέιος ηζτύος ηες πηλαθίδας) πιελ οτεκάηφλ ηροθοδοζίας, ζηο προβιεπόκελο από ηολ Δήκο 

φράρηο ηροθοδοζίας  θαηαζηεκάηφλ (09.00 π.κ. έφς 12.00 π.κ.). 

Παραθαιούκε γηα ηε ιήυε ζτεηηθής Απόθαζες θαη είκαζηε ζηε δηάζεζή ζας γηα οποηαλδήποηε 

δηεσθρίλεζε. 

Επηζσλάπηοληαη: Σο ζτεηηθό αίηεκα» 

 

 

Απόςεηο κειώλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί εγγξάθσο ή αλαγξαθεί ζε ειεθηξνληθό κήλπκα, 

όπσο θαη θάζε θείκελν πνπ ηπρόλ έρεη παξαδώζεη ύκβνπινο, ζεκεηώλνληαη ζηα ηεξνύκελα 

Πξαθηηθά ηεο πλεδξίαζεο. 
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ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65 ηνπ λόκνπ 3852/2010 «πξόγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πεξί 

αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 

74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

(ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020) 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 79 θαη 82 ηνπ Ν.3463/2006 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 95/2020 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, πνπ είλαη ζπλεκκέλε 

θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

5. Σελ αξηζ. πξση. Γ.Σ.Τ. 34597/29-10-2020 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληώλ, 

Κπθινθνξίαο θαη Δγθαηαζηάζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, πνπ είλαη 

ζπλεκκέλε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο.  

6. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 31504/05-10-2020 αίηεκα ηνπ  θ. Καπνύηζνπ ηαύξνπ, πνπ 

επηζπλάπηεηαη 

7. Σε ζύκθσλε γλώκε ηεο Σξνραίαο Μπηηιήλεο 

8. Σε γελόκελε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία θαηακεηξήζεθαλ: 

 πκκεηέρνληεο: Δίθνζη έλα (21) Γεκνηηθνί ύκβνπινη  

 «Τπέξ»: Δίθνζη έλα (21) Γεκνηηθνί ύκβνπινη  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο Ρ-40 (απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ) 

θαη Πξ-4α, Πξ-4γ (αξρή θαη ηέινο ηζρύνο ηεο πηλαθίδαο) πιελ νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο, ζην 

πξνβιεπόκελν από ηνλ Γήκν σξάξην ηξνθνδνζίαο  θαηαζηεκάησλ (09.00 π.κ. έσο 12.00 π.κ.) 

έκπξνζζελ ηεο επηρείξεζεο ηνπ θ. Καπνύηζνπ ηαύξνπ, επί Γεκνηηθήο Οδνύ ζην Αθξσηήξη 

Μπηηιήλεο (ζπλεκκέλα  απόζπαζκα ράξηε). 

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε ζα αλαθνηλσζεί από ηνλ πξόεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ ζηελ πξώηε 

πλεδξίαζε κεηά ηε ιήμε ησλ κέηξσλ απνθπγήο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19. 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα». 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 527. 

Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεθε όπσο παξαθάησ: 

 

                Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                      Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                       ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 
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