
  
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 2ε/22-01-2021 ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη κε κλεία ησλ 
απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ: 
 

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΕΩΖ 
ΠΗΝΑΚΑ 

ΘΔΜA 
ΑΡ.
ΑΠ. ΘΔΜΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΔΛΖΦΘΖ 

  
ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
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Αθαίξεζε θηγθιηδώκαηνο θαηόπηλ 
πξνθνξηθώλ   αηηεκάησλ δεκνηώλ επί 
ηεο Δι. Βεληδέινπ ζηε Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  ηελ αθαίξεζε ηνπ θηγθιηδώκαηνο επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ θαηά 
ηε έμνδν από ηελ νδό Νενκάξηπξνο Θενδώξνπ (απέλαληη από ηνλ παηδηθό ζηαζκό ¨Σα 
Υακνγειαζηά Παηδάθηα¨) ζην ζεκείν πνπ θαίλεηαη ζηε ζπλεκκέλε θσηνγξαθία. 
 
 

  
ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
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Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ ηνπ Γηεπξπκέλνπ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο πνπ εγθξίζεθε κε ΦΔΚ 
328/Γ/30-07-2007 ζηελ πξνο 
πνιενδόκεζε πεξηνρή «Υαιίθσλ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  εγθξίλεη ηελ ζεκεηαθή ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Π.. σο πξνο ην ηκήκα  ηνπ 
γεπέδνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «Διεύζεξνο Υώξνο - αζηηθό πξάζηλν» ζηελ ηδηνθηεζία θ.  
Σζνιάθε Βαζίιεηνπ , ζηνπο ράξηεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΓΠ θαη ηελ  ελαξκόληζε ηνπ, κε ηνλ Κ.Υ.  
όπσο απηόο απεηθνλίδεηαη ζηελ  Πνιενδνκηθή Μειέηε ησλ Υαιίθσλ. 
Ο ζρεδηαζκόο ηνπ ΓΠ είλαη ππεξθείκελνο ηεο Π.Μ., δίλεη θαηεπζπληήξηεο ρξήζεηο νη νπνίεο 
νξηζηηθνπνηνύληαη κε ηελ  εθπόλεζε ηεο Π.Μ.  
Μεηά ηε ιήςε Απόθαζεο ηνπ Γ.. γίλεηαη αλάξηεζε ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο ζην Γεκνηηθό 
Καηάζηεκα επί 15ήκεξν γηα ππνβνιή ελζηάζεσλ. ηελ Γ/λζε Πνιενδνκίαο πξέπεη λα 
επηζηξέςεη ην ζρεδηάγξακκα επί ηνπ νπνίνπ ν Γήκαξρνο πξέπεη λα βεβαηώλεη όηη απηό είλαη 
ζπλαθέο κε ηελ Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ  ζα έρεη ιεθζεί θαη όηη δελ 
ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο θαηά ηεο Απόθαζεο απηήο.  
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Απεπζείαο αγνξά ξπκνηνκνύκελνπ 
ηκήκαηνο αθηλήηνπ εληόο ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ρ. Πνι. Μπηηιήλεο γηα ηελ 
δηαπιάηπλζε ηεο νδνύ Αγ. Φσηεηλήο 
ηδηνθηεζίαο Πελειόπεο Μηραήι 
Παπνπηζή. 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:   Σελ απ’ επζείαο αγνξά ηνπ ξπκνηνκνύκελν ηκήκαηνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ κερ. Παξ. Σζεζκειή πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα κε ζηνηρεία 
Α,Β,Γ,Γ,Δ,Α εκβαδνύ Δ=145,53 ηκ , κε  ζθνπό ηελ εθαξκνγή ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ 
πόιεσο. 
Ζ αμία ηνπ άλσ πεξηγξαθόκελνπ αθηλήηνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ είθνζη νθηώ ρηιηάδσλ 
επηαθνζίσλ (28.700,00) επξώ ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 33827/21-10-2020 Έθζεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Καζνξηζκνύ Σηκήκαηνο Αθηλήηνπ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.  
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Αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ 
Λεηηνπξγηώλ πεδίνπ Λέζβνπ ηεο εηαηξείαο 
Cosmote ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε 
νξηνδεηθηώλ επί ηεο νδνύ Φαώλνο ζηε 
Μπηηιήλε. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:   ηελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ-40 (απαγνξεύεηαη ε 
ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε) επί ηεο νδνύ Φαώλνο ζηε ζέζε πνπ νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο 
Υ=720613, Τ=4331187 (Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87). 
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Αίηεκα ηνπ θ. Σζηγθξίηε Παλαγηώηε 
ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ζέζεο 
θνξηνεθθόξησζεο επί ηεο νδνύ 
Ναπκάρνπ Παπαληθνιή ζηε Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:   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 Μπηηιήλεο σξάξην ηξνθνδνζίαο  
θαηαζηεκάησλ (09.00 π.κ. έσο 12.00 π.κ.) ζηηο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε ζπληεηαγκέλεο 
Υ=720769, Τ=4330863 θαη Υ=720764, Τ=4330864 (Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο 
ΔΓΑ '87).  
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Αίηεκα ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο ηνπ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε ηελ 
ηνπνζέηεζε νξηνδεηθηώλ επί ηεο 
ζπκβνιήο  ησλ νδώλ Δ. Αγξηηέιιε - 
Ηνπζηηληαλνύ, Λέσληνο νθνύ - Γεξκ. 
Καξαβαγγέιε θαη Ν. Φσθά – Αγ. Γεσξγίνπ 
– Ηνπζηηαλνύ ζηε Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  ηελ επαλαηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ εύθακπησλ νξηνδεηθηώλ ζηνπο 
παξαθάησ δεκνηηθνύο δξόκνπο: 

 ηελ νδό Δ. Αγξηηέιιε κεηά ηελ δηαζηαύξσζε κε ηελ νδό Ηνπζηηληαλνύ ζηε 
αξηζηεξή πιεπξά. 

 ηελ δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Λέσληνο νθνύ - Γεξκαλνύ Καξαβαγγέιε επί ηεο 
Λέσληνο νθνύ. 

 ηελ δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Ν. Φσθά – Αγ. Γεσξγίνπ – Ηνπζηηαλνύ επί ηεο 
Ηνπζηηαλνύ ζην ξεύκα αλόδνπ. 
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Αίηεκα ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο 
ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο 
ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο επί ηεο νδνύ 
Δπαγγειηζηξίαο ζηε Μπηηιήλε. 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο Ρ-40 (απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη 
ζηάζκεπζε νρεκάησλ) θαη Πξ-4α, Πξ-4γ ( αξρή θαη ηέινο ηζρύνο ηεο πηλαθίδαο), ζηηο ζέζεηο 
πνπ νξίδνληαη κε ζπληεηαγκέλεο Υ=721637, Τ=4329282 θαη Υ=721665, Τ=4329275 (Διιεληθό 
Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87), ζύκθσλα κε ηελ ζπλεκκέλε θσηνγξαθία. 
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Αίηεκα ηεο θ. Hereni Valbona ζρεηηθά κε 
ηε κεηαθνξά ηεο ζέζεο ζηάζκεπζεο 
ΑΜΔΑ από ηελ νδό ηεθάλνπ Φνύληε 6 
ζηελ νδό Γακνθίιεο 3 ζηε Μπηηιήλε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ (ιόγσ αλαπεξίαο ηνπ γηνύ 
ηεο), ζηε νδό Γακνθίιεο ζηελ Μπηηιήλε, ηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθηλήηνπ ηεο, κε αξηζκό  
θπθινθνξίαο ΤΚΤ 5372 ζηε ζέζε πνπ νξίδνληαη κε ζπληεηαγκέλεο Υ=720517, Τ=4330550 θαη 
Υ=720512, Τ=4330550 (Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87), όπσο θαίλεηαη θαη 
ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε. Ζ πξνεγνύκελε ζέζε πνπ είρε παξαρσξεζεί ζύκθσλα κε 
ηελ ππ. αξηζκ. 2/2019 απόθαζε ηεο ΔΠΕ θαηαξγείηαη. 
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Αίηεκα ηεο θ. Αξάκβνγινπ Πειαγίαο 
ζρεηηθά κε ηελ επαλεμέηαζε ηεο ππ. 
αξηζκ. 5/2019 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Αλαβάιιεη ηε ιήςε απόθαζεο. 
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Αίηεκα ηνπ θ. Αλησλίνπ Μηιηηάδε ζρεηηθά 
κε ηελ ηνπνζέηεζε θπθινθνξηαθνύ 
θαζξέπηε επί δεκνηηθήο νδνύ ζηε Πεγή. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαζξέθηε επί δεκνηηθήο νδνύ ζηε Πεγή ζηε 
ζέζε πνπ θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε. 



 
 
 
 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
                    Κσλζηαληίλνο Κνπλέιιεο 
 
 

 
              Αληηδήκαξρνο Πνηόηεηαο Εσήο, Πεξηβάιιόληνο 
                                         & Γ.Δ. Θεξκήο 

 
ΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 
2. Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 
3. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
4. Βαηόο Ησάλλεο, ηαθηηθό κέινο 
5. Βαιάθνο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
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Αίηεκα ηνπ θ. Μαηζαίνπ Αλδξέα ζρεηηθά 
κε ηελ ηνπνζέηεζε θπθινθνξηαθνύ 
θαζξέπηε ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ 
Φηιειιήλσλ θαη Αγίαο Δηξήλεο ζηε 
Μπηηιήλε. 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαζξέθηε ζηελ νδό Αγίαο Δηξήλεο ζηελ 
δηαζηαύξσζε κε ηελ νδό Φηιειιήλσλ ζην ζεκείν πνπ θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα 
ράξηε. 

 
 


