
  
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 12ε/02-11-2020 ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη κε κλεία ησλ 
απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ: 

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΕΧΖ 
ΠΗΝΑΚΑ 

ΘΔΜA 
ΑΡ.
ΑΠ. ΘΔΜΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΔΛΖΦΘΖ 

  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  
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Αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο «ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ 
ΔΣΗΑΖ ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ & 
ΑΝΑΦΤΥΖ (ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ-ΚΑΦΔΣΡΗΑ-
ΜΠΑΡ)» ηνπ ΘΧΜΑΝΗΚΟΤ (THOMANIKU) 
ΑΛΚΖ (ALQI) ηνπ Mitro. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: ηελ αλάθιεζε ηεο αξηζ.πξση. 50776/15-9-2016 άδεηαο ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ 
ρνξεγήζεθε ζηνλ θ. Θσκαλίθνπ (Thomanikou) Άιθε (Alqi) ηνπ Mitro θαη ηεο Antigoni θαη 
βξίζθεηαη ζηελ νδφ Αξρηπειάγνπο, Κνκλελάθε θαη Π.Κνπληνπξηψηε 47Γ. 
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Έγθξηζε Κπθινθνξηαθψλ Ρπζκίζεσλ 
ιφγσ εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή 
Γεθπξηνχ ζηνλ Παιαηφθεπν γηα ηελ άξζε 
ηεο επηθηλδπλφηεηαο». 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  ηελ έγθξηζε ησλ παξαθάησ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ: 
 
Ζ επαξρηαθή νδφο Λάξζνο – Πισκάξη θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ δηαζηάπξσζε ηεο κε ηελ 
Γεκνηηθή νδφ πνπ νδεγεί ζην Πέξακα κέζσ Δπξεηαθήο, έσο ηνλ Παιαηφθεπν ζα παξακείλεη 
θιεηζηή απφ Γεπηέξα 19 Οθησβξίνπ 2020.  

 Ζ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζηελ νδφ εθηηκάηαη ζε εμήληα (60) εκέξεο.   

 Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε νδφο είλαη θιεηζηή, ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο Γεκνηηθήο νδνχ πνπ νδεγεί ζην Πέξακα κέζσ Δπξεηαθήο. 

 Σα δηεξρφκελα νρήκαηα ζα εηδνπνηνχληαη κε πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ηφζν γηα ηελ 
εθηέιεζε έξγσλ φζν θαη φηη ν δξφκνο παξακέλεη θιεηζηφο. 

 Οη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ δηαζηάπξσζε κε ηελ Δπξεηαθή – 
Πέξακα, ζηνλ Παπάδν, θαζψο θαη νπνπδήπνηε θξηζεί αλαγθαίν θαηά ηελ δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  
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Οξηζκφο Δπηηξνπήο Έθδνζεο 
Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ ζε νηθηζκνχο 
πξνυθηζηάκελνπο ηνπ 1923 ηεο Γ/λζεο 
Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  ηνλ νξηζκφ ηεο Δπηηξνπήο Έθδνζεο Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ ζε 
νηθηζκνχο πξνυθηζηάκελνπο ηνπ 1923 , ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ 1) ηελ θ. Αλαγλψζηνπ 
Μαξηάλζε Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκίαο κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηελ θ. Μειηδψλε 
Μαξία, 2) ηνλ θ. ηεξγηφπνπιν Ησάλλε Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Υσξνηαμίαο θαη 
Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ ηελ θ. Γηαξινχ Μπξζίλε θαη 3) ηελ 
θ. Βέηζηθα Διέλε κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο ηνλ θ. Σακβαθέιιε Παλαγηψηε. 
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Έγθξηζε ηεο ππ. αξηζκ. 60/2020 
απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλφηεηαο Μπηηιήλεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  ηελ έγθξηζε ρνξήγεζεο ζεηηθήο γλσκνδφηεζεο πξνο ηνλ θ. 
αξάθε Ηγλάηην ζχκθσλα κε  ηελ  ππ. αξηζ. πξση. 29140/17-9-2020 αίηεζε γηα βεβαίσζε  
εγθαηάζηαζεο  γηα  Κ.Τ.Δ  θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Ν. 4442/2016 θαη ηελ ΚΤΑ 
16228/17-5-2017, κε ηίηιν «Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαθεηέξηα», ζε δεκνηηθφ αθίλεην 
ζηελ νδφ Κνπληνπξηψηε 2 (κε ηελ επσλπκία «ΚΖΠΟ», ην νπνίν θαη έρεη κηζζψζεη). 
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Έγθξηζε ζηάζεο Αζηηθνχ Κηει Μπηηιήλεο 
επί ηεο δηαδξνκήο Μπηηιήλε – 
ηξαηφπεδν Μφξηαο θαη Μφξηα – 
Αθάισλα. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Α) ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηαπιηζκνχ απφ ηηο 
πθηζηάκελεο εγθεθξηκέλεο ζηάζεηο απφ ηνλ Γήκν Λέζβνπ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο ζηάζεηο 
“Lidl”   πνπ ππάξρνπλ ζηηο δηαδξνκέο (θπθιηθή)  Μπηηιήλε – ηξαηφπεδν Μφξηαο θαη Μπηηιήλε 
- Μφξηα – Αθάισλα θαη  
Β) ηε δηεξεχλεζε απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ ηεο 
δπλαηφηεηαο αιιαγήο κέξνπο ηεο θίηξηλεο γξακκήο, ζην ηκήκα αλάκεζα ζηελ είζνδν ηεο ΔΤΠ 
θαη ηεο εηζφδνπ ηνπ θηεξίνπ ηεο εηαηξείαο ΦΡΟΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. θαη κεηαηξνπήο ηεο ζε 
δηαθεθνκκέλε, πξνθεηκέλνπ δηεξεπλεζεί  απφ ην Γήκν Μπηηιήλεο ε δπλαηφηεηα έγθξηζεο ζε 
απηφ ην ζεκείν ζηάζεο ησλ Αζηηθψλ ΚΣΔΛ Μπηηιήλεο. 
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Αίηεζε θαηνίθσλ ηεο Σνπ. Κνηλφηεηαο 
Πακθίισλ ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε 
ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο ζε θχξηα 
Γεκνηηθή Οδφ ζηα Πάκθηια. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  ηελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ Ρ-40 (απαγνξεχεηαη ε 
ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε), Πξ-4α (αξρή ηζρχνο πηλαθίδαο Ρ-40) θαη Πξ-4γ (ηέινο ηζρχνο 
πηλαθίδαο Ρ-40 ζηελ κία πιεπξά ηεο Γεκνηηθήο νδνχ, απέλαληη απφ ηνλ αλνηρηφ αγσγφ ησλ 
φκβξησλ πδάησλ ζηελ ζέζε πνπ θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν απφζπαζκα ράξηε. 
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Αίηεζε ηνπ θ. άββα Παλαγηψηε ζρεηηθά 
κε ηε ρνξήγεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ 
επί ηεο νδνχ Δι. Βεληδέινπ ζηε Μπηηιήλε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηνλ θ. άββα Παλαγηψηε 
ιφγσ αλαπεξίαο, ζηε νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 20ζηελ Μπηηιήλε φπνπ δηακέλεη γηα ην 
ηδησηηθήο  ρξήζεο απηνθηλήηνπ ηεο κε αξηζκφ  θπθινθνξίαο ΗΚΕ 7806.  
Ζ παξαρψξεζε ηεο ζέζεο ηζρχεη γηα 3 έηε. Όηαλ πεξάζνπλ ηα ηξία ρξφληα ή εθιείςεη ν ιφγνο 
γηα ηνλ νπνίν παξαρσξήζεθε ε ζέζε, ηφηε απηή θαηαξγείηαη θαη επαλεμεηάδεηαη εθφζνλ 
πξνζθνκίδεηαη λέα αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Ο δηθαηνχρνο έρεη ππνρξέσζε λα 
ελεκεξψλεη ην Γήκν γηα θάζε κεηαβνιή ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ – δηθαηνινγεηηθψλ. 
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Αίηεζε ηνπ θ. Πέηξνγινπ Παλαγηψηε 
ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ζέζεο 
ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηελ Λνπηξφπνιε 
Θεξκήο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  ηελ κε ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηνλ θ. Πέηξνγινπ 
Παλαγηψηε ιφγσ αλαπεξίαο, ζηε Λνπηξφπνιε Θεξκήο δηφηη φπσο δηαπηζηψζεθε δελ εκπίπηεη 
ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ΑΜΔΑ ηνπ Ν. 1882/90 άξζξν 23 (ΦΔΚ 43

 
Α’). 
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Αίηεκα ηνπ θ. Καπνχηζνπ ηαχξνπ 
ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ζέζεσλ 
ζηάζκεπζεο έκπξνζζελ ηεο επηρείξεζεο 
ηνπ επί Γεκνηηθήο Οδνχ ζην Αθξσηήξη 
Μπηηιήλεο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο Ρ-40 (απαγνξεχεηαη ε ζηάζε θαη 
ζηάζκεπζε νρεκάησλ) θαη Πξ-4α, Πξ-4γ (αξρή θαη ηέινο ηζρχνο ηεο πηλαθίδαο) πιελ 
νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο, ζην πξνβιεπφκελν απφ ηνλ Γήκν σξάξην ηξνθνδνζίαο  
θαηαζηεκάησλ (09.00 π.κ. έσο 12.00 π.κ.) έκπξνζζελ ηεο επηρείξεζεο ηνπ θ. Καπνχηζνπ 
ηαχξνπ επί Γεκνηηθήο Οδνχ ζην Αθξσηήξη Μπηηιήλεο. 
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Αίηεζε ηνπ θ. Καξέθνπ Ησάλλε ζρεηηθά κε 
ηελ ηνπνζέηεζε θαζξέπηε επί ηεο Κχξηαο 
Γεκνηηθήο Οδνχ πνπ ελψλεη ηνλ νηθηζκφ 
Ππξγί κε ηε Δπαξρηαθή Οδφ Μπηηιήλεο 
Λνπηξψλ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαηφπηξνπ ζηε ζέζε πνπ ζεκεηψλεηαη ζην 
ζπλεκκέλν απφζπαζκα ράξηε κε ηελ πξνυπφζεζε ηνπνζέηεζεο ηνπ θαηφπηξνπ κε έμνδα ηνπ 
θ. Καξέθνπ Ησάλλε ζε ζέζε πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία καο. 
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Δπαλεμέηαζε ηεο ππ. αξηζκ. 38/2019 
απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 
Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε 
ηελ ηνπνζέηεζε  εγθάξζησλ κεησηήξσλ 
ηαρχηεηαο επί ηεο νδνχ Πξσηφγεξνπ 
Μαηζαίνπ ζηε Νεάπνιε Μπηηιήλεο. 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  φηη δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε ησλ εγθάξζησλ 
κεησηήξσλ ηαρχηεηαο αθνχ δελ ζπληξέρνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο απφ ηνλ λφκν 
πξνυπνζέζεηο. 
 



 
 
 
 
 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 
                    Κσλζηαληίλνο Κνπλέιιεο 
 
 

 
              Αληηδήκαξρνο Πνηφηεηαο Εσήο, Πεξηβάιιφληνο 
                                         & Γ.Δ. Θεξκήο 

 
ΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθφ κέινο 
2. Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθφ κέινο 
3. Βάιεζεο Παλαγηψηεο, ηαθηηθφ κέινο 
4. Βαηφο Ησάλλεο, ηαθηηθφ κέινο 
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Αίηεκα ηνπ θ. Αξβαλίηε Γεκεηξίνπ 
ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε 
θπθινθνξηαθνχ θαζξέπηε επί ηεο 
ζπκβνιήο ησλ νδψλ Π. Βνζηάλε θαη 
Αληηθπζήξσλ ζηε Μπηηιήλε 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ : αλαβάιιεη ηε ιήςε απφθαζεο, ιφγσ κε χπαξμεο εηζήγεζεο. 
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Αίηεζε ησλ Τπεξαζηηθψλ ΚΣΔΛ Λέζβνπ 
ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε  επθάκπησλ 
πιαζηηθψλ επαλαθεξφκελσλ θπιίλδξσλ 
ζηελ νδφ Παξαζθεπαίδε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  ηελ ηνπνζέηεζε επθάκπησλ πιαζηηθψλ επαλαθεξφκελσλ 
θπιίλδξσλ ζηελ νδφ Παξαζθεπαίδε ζηελ Μπηηιήλε δηφηη ηα ζηαζκεπκέλα απηνθίλεηα ζηνλ 
παξαπάλσ δξφκν εκπνδίδνπλ ηελ ζηξνθή ησλ ζρνιηθψλ ιεσθνξείσλ.  
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Έγθξηζε Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο 
Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: ηελ έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 


