
  
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 3ε/19-02-2021 ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη κε κλεία ησλ 
απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ: 
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Γλσκνδόηεζε πκβνπιίνπ Γεκ. Κνηλ. 
Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε ηελ αδεηνδόηεζε 
Κ.Τ.Δ. – «Αλαςπθηήξην» επί ηεο νδνύ 
Βνπξλάδσλ 25 ζηε Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:   Γλσκνδνηνύλ ζεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζε εγθαηάζηαζεο 
ζην Κ.Τ.Δ. – «αλαςπθηήξην» “MICRO CAFFE O.E.”, Βνπξλάδσλ 25, Μπηηιήλε θαηόπηλ ησλ 
ζύκθσλσλ γλσκώλ ησλ Γηεπζπληώλ ησλ ρνιείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε 
ησλ 50κ. από ην ελ ιόγσ ΚΤΔ όηη δε ζα πξνθιεζεί όριεζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ ρνιείσλ.  
Αλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΚΤΔ παξαηεξεζνύλ δξαζηεξηόηεηεο δηαθνξεηηθέο 
από απηέο πνπ αξρηθώο πεξηγξάθνληαη θαη νη νπνίεο ζα πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηε 
ιεηηνπξγία ησλ ρνιείσλ, νη Γηεπζπληέο ηνπο επηθπιάζζνληαη γηα θάζε λόκηκε ελέξγεηα ε 
νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ρνιείσλ. 
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Δπαλεμέηαζε αηηήκαηνο ηνπ 
Φαξκαθεπηηθνύ πιιόγνπ Λέζβνπ ζρεηηθά 
κε ηελ εμαζθάιηζε ειεύζεξνπ ρώξνπ 
εμππεξέηεζεο κπξνζηά ή πιεζίνλ από 
δέθα νρηώ (18) Φαξκαθεία ζηε πόιε ηεο 
Μπηηιήλεο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Πξνηείλεηαη λα επηηξαπεί ε κόλν ε ζηάζε κε ζρεηηθέο πηλαθίδεο 
έκπξνζζελ ησλ θαξκαθείσλ .  
Κάζε θαξκαθείν ζα επαλέξζεη κε λέα ζρεηηθή αίηεζε, ώζηε λα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε 
μερσξηζηά, όπνπ είλαη εθηθηό λα ηνπνζεηεζνύλ. 
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Δπαλεμέηαζε ηεο ππ΄αξίζκ. 83/2020 
απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε 
πηλαθίδαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηελ νδό 
Ναπκάρνπ Παπαληθνιή. 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δγθξίλεη ηελ ρσξνζέηεζε κίαο γεληθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ 
δηαζηάζεσλ 3,50κρ6,00κ ζηελ νδό Ναπκάρνπ Παπαληθνιή ζην ξεύκα ηεο αλόδνπ θαη ζε 
απόζηαζε είθνζη (20) κέηξσλ από ηνπο θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 
δηαζηαύξσζε κε ηελ νδό Καβέηζνπ.  
Ζ θαηαθόξπθε ζήκαλζε ζα πεξηιακβάλεη δύν (2) πηλαθίδεο Ρ-71 ηνπ ΚΟΚ πνπ ζα 
ηνπνζεηεζνύλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο.  Οη ζέζεηο ησλ 
πηλαθίδσλ νξίδνληαη κε ελδεηθηηθέο ζπληεηαγκέλεο (Υ=720589, Τ=4330883) θαη (Υ=720594, 
Τ=4330882) ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87. 
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Αίηεζε ηνπ θ Μπαξνύηε Διεπζέξηνπ 
ζρεηηθά κε ηελ παξαρώξεζε ρώξνπ 
ζηάζεο απηνθηλήησλ κπξνζηά από ην 
θαξκαθείν ηνπ επί ηεο νδνύ Π. 
Κνπληνπξηώηε 43. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  ηε κε παξαρώξεζε ζέζεο ζηάζεο επί ηεο Π. Κνπληνπξηώηνπ δηόηη 
ην θαξκαθείν βξίζθεηαη ζε πεξηνρή όπνπ απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ 
ζηελ δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Π. Κνπληνπξηώηε θαη  Βνπηζηλά θαη ζε ζεκείν πνπ ε 
θπθινθνξία ειέγρεηαη από θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο. 
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Έλζηαζε θαηά ηεο απόθαζεο  10/2021  
ηεο ΔΠΕ πνπ αθνξά ην 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:  Σε ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζε λέα ζέζε ζηελ νδό 
Γακνθίιεο ζηελ Μπηηιήλε γηα ην ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθηλήηνπ ηεο θαο Hereni Valbona, κε 
αξηζκό θπθινθνξίαο ΤΚΤ 5372. Ζ λέα ζέζε νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=720497, Τ=4330558) 
θαη (Υ=720494, Τ=4330561) (Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87), όπσο 
θαίλεηαη θαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε. Οη πξνεγνύκελεο παξαρσξήζεηο, νη νπνίεο 
νξίδνληαη κε ηηο πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο 18/2019 θαη 10/2021 θαηαξγνύληαη. 
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Αίηεκα ηεο θα Δπζηξαηίαο 
Υαηδεθσλζηαληίλνπ ζρεηηθά κε ηε 
ρνξήγεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ επί 
ηεο νδνύ Θεάηξνπ 17 ζηε Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ επί ηεο 
νδνύ Θεάηξνπ 17 ζηελ Μπηηιήλε δίπια από ηελ νηθία ηεο θ. Υαηδεθσλζηαληίλνπ Δπζηξαηίαο 
γηα ην ηδησηηθήο  ρξήζεο απηνθίλεην κε αξηζκό  θπθινθνξίαο ΣΚΝ 4490. Ζ ζέζε νξίδεηαη κε 
ζπληεηαγκέλεο (Υ=720388, Τ=4331954) θαη (Υ=720384, Τ=4331957) ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό 
ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε. 
 
Ζ παξαρώξεζε ηεο ζέζεο ηζρύεη γηα 3 έηε. Όηαλ ιήμεη ην Γειηίν ηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ ή ηα 3 
έηε ηεο παξαρώξεζεο ή εθιείςεη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν παξαρσξήζεθε ε ζέζε, ηόηε απηή 
θαηαξγείηαη θαη επαλεμεηάδεηαη εθόζνλ πξνζθνκίδεηαη λέα αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά.  
Ο δηθαηνύρνο έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξώλεη ην Γήκν γηα θάζε κεηαβνιή ησλ 
ππνβαιιόκελσλ ζηνηρείσλ - δηθαηνινγεηηθώλ 
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Αίηεκα ηεο θα Γαθηώηε Αζαλαζίαο 
ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε δύν 
πιεξνθνξηαθώλ Πηλαθίδσλ Π25 επί ησλ  
νδώλ Μίκε Γαιελνύ θαη παξόδνπ Δι. 
Βεληδέινπ ζηε Μπηηιήλε.  
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε δύν πηλαθίδσλ Π25 (Οδόο αδηέμνδε) ζηελ 

αξρή ησλ παξαπάλσ δξόκσλ ζηελ ζπκβνιή ηνπο κε ηε νδό Βεληδέινπ. Ζ ζέζε ησλ πηλαθίδσλ 
νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=721126.7757, Τ=4329974.0118) θαη (Υ=721107.6958, 
Τ=4330026.2968) αληίζηνηρα ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87. 
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Αίηεκα ηνπ θ. Γειεκαξίλνπ Γεώξγηνπ 
ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ 
νξηνδεηθηώλ  επί ηεο νδνύ Γπκλαζηάξρνπ 
Γαπίδ ζηε Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Σε κε ηνπνζέηεζε επθάκπησλ πιαζηηθώλ επαλαθεξόκελσλ 
θπιίλδξσλ, δηόηη δελ πξνβιέπεηαη σο κέζν απνηξνπήο ζηάζεο – ζηάζκεπζεο εληόο ηνπ νξίνπ 
παξαηππώκαηνο ηεο νδνύ. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπο επηηξέπεηαη κόλν ζε δηαζηαπξώζεηο νδώλ 
όπνπ εκπνδίδεηαη ζπζηεκαηηθά ε ζηξνθή ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, κε ζηόρν ηελ 
απνηξνπή ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ.  
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Δπαλεμέηαζε ηεο ππ’ αξίζκ.  20/2019 
απόθαζεο  ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε 
ρνξήγεζεο άδεηαο ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ 
πιεζίνλ ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ 
Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ηηο 
αλάγθεο πνιηηώλ ζην Γεκνηηθό Παξθηλγθ 
Μπηηιήλεο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δγθξίλεη ηελ δεκηνπξγία κίαο γεληθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ 
δηαζηάζεσλ 3,50κρ6,00κ ζην Γεκνηηθό Παξθηλγθ ηεο Μπηηιήλεο (Λεσθόξνο Οδπζζέα Διύηε),  
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πξόζβαζε ησλ πνιηηώλ κε αλαπεξία λα επηζθεθηνύλ ηηο 
Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
Ζ θαηαθόξπθε ζήκαλζε ζα πεξηιακβάλεη κία ξπζκηζηηθή πηλαθίδα Ρ-71 ηνπ ΚΟΚ πνπ ζα 
ηνπνζεηεζεί ζηελ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή. Ζ ζέζε ηεο πηλαθίδαο νξίδεηαη κε ελδεηθηηθέο 
ζπληεηαγκέλεο (Υ=720873, Τ=4330855) ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87 
θαη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε. 
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Αίηεζε ηνπ θ Σπξάλλε Παλαγηώηε ζρεηηθά 
κε ηελ ηνπνζέηεζε ηξηώλ πηλαθίδσλ 
ζήκαλζεο εληόο ηνπ νηθηζκνύ ηεο Πιαγηάο 
ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δγθξίλεη: α) Σελ ηνπνζέηεζε Ρπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ07 
(Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε όια ηα νρήκαηα) ζε Γεκνηηθή νδό έκπξνζζελ ηεο νηθίαο 
Αζαλαζίνπ Αλησλάθε γηαηί πξόθεηηαη γηα δξόκν κνλήο θαηεύζπλζεο (Υ=707436.71, 
Τ=4317328.26). 
β) Σελ ηνπνζέηεζε Ρπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ28 (Απαγνξεύεηαη ε δεμηά ζηξνθή) ζε Γεκνηηθή 
νδό ζην θαθελείν ηνπ Γεσξγίνπ Καξακβάζε (Υ=707435.12, Τ=4317315.29). 



 
 
 
 
 

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. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, ηαθηηθό κέινο 
4. Βαιάθνο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
 

γ) Σελ ηνπνζέηεζε Ρπζκηζηηθήο πηλαθίδαο P-2 (Τπνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο) ζε Γεκνηηθή 
νδό ζηε ηδηνθηεζία ηνπ Γξεγνξίνπ Κσζηέιιε (Υ=707463.96, Τ=4317365.30). 
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Αίηεκα ηνπ θ Φξηιίγθνπ Γξεγόξηνπ 
ζρεηηθά κε ηελ αληηθαηάζηαζε πηλαθίδαο 
Ρ7 ζηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνύ Μόξηαο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: πλεθηηκώληαο ηελ δπζθνιία πνπ πξνθύπηεη, ιόγσ ηνπ όηη ην 
ιεσθνξείν δελ κπνξεί λα πεξάζεη από ηνπο δξόκνπο ηνπ ρσξηνύ, αλαβάιιεη ηελ ιήςε 
απόθαζεο, έσο όηνπ δηελεξγεζεί απηνςία από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 
 

 
 


