
  
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 4ε/09-04-2021 ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη κε κλεία ηωλ 
απνθάζεωλ πνπ ειήθζεζαλ: 
 

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΕΩΖ 
ΠΗΝΑΚΑ 

ΘΔΜA 
ΑΡ.
ΑΠ. ΘΔΜΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΔΛΖΦΘΖ 

  
ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
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Αίηεκα ηνπνζέηεζεο πιαζηηθώλ 
νξηνδεηθηώλ επί ηεο νδνύ Φάωλνο ζηε 
Μπηηιήλε ιόγω ηωλ έξγωλ ηεο ΓΔΤΑΛ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:    Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ 
νξηνδεηθηώλ ζε όιν ην κήθνο ηεο νδνύ Φάωλνο: 
1. από ην ηκήκα ηνπ αδηεμόδνπ έωο θαη ηελ ζπκβνιή ηεο νδνύ Φάωλνο κε ηελ νδό Σξηθνύπε  
ζηε δεμηά πιεπξά θαη 
2. ζην ηκήκα ηεο νδνύ Φάωλνο από ηελ ζπκβνιή ηωλ νδώλ Σξηθνύπε έωο ηελ ζπκβνιή ηεο 
νδνύ Θενθξίηνπ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά,ζύκθωλα κε ηελ ζπλεκκέλε αεξνθωηνγξαθία. 
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Έγθξηζε Καλνληζκνύ Πξαζίλνπ  Γήκνπ 
Μπηηιήλεο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  Δγθξίλεη ηνλ θαλνληζκό Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
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Έγθξηζε θαλνληζκνύ Άξδεπζεο Γήκνπ 
Μπηηιήλεο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  Δγθξίλεη ηνλ θαλνληζκό Άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
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Αθαίξεζε θηγθιηδωκάηωλ θαηόπηλ 
αηηήκαηνο ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο & 
Αλαθύθιωζεο επί ηεο Δι. Βεληδέινπ ζηε 
Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ αθαίξεζε ελόο ηεκαρίνπ 
θηγθιηδώκαηνο επί ηεο νδνύ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ από ηελ πιεπξά πνπ εθάπηεηαη ζην 
πεδνδξόκην, όπωο απεηθνλίδεηαη ζηε ζπλεκκέλε θωηνγξαθία. 
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Έγθξηζε ηεο ππ. αξηζκ. 3/2021 απόθαζεο 
ηνπ Σνπ. πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο 
Πιωκαξίνπ. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  Δγθξίλεη ηελ ππ. αξηζκ. 3/2021 απόθαζε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ 
ηεο Κνηλόηεηαο Πιωκαξίνπ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη γλωκνδνηεί ππέξ ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο 
ζηνλ αηηνύληα θ. Δκκαλνπήι Π. Αξκελάθα γηα λα αλαθαηαζθεπάζεη απνθιεηζηηθά κε δηθέο ηνπ 
δαπάλεο θαη θόζκην ζρέδην ηελ θξήλε πνπ ππάξρεη ζηελ γωλία ηεο νδνύ Αγίαο Παξαζθεπήο 
Πιωκαξίνπ κε ηελ πάξνδν πξνο ηελ νηθία Π. ηεθάλνπ, πιεζίνλ ηνπ Η.Ν. Αγίαο Παξαζθεπήο. 
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Αίηεκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 
Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε 
πιαζηηθώλ νξηνδεηθηώλ επί ηεο νδνύ 
Αγίνπ Θεξάπνληνο ζηε Μπηηιήλε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ 
νξηνδεηθηώλ επί ηεο νδνύ Αγίνπ Θεξάπνληνο ζηε Μπηηιήλε, όπωο απεηθνλίδεηαη ζην 
ζπλεκκέλν απόζπαζκα αεξνθωηνγξαθίαο. 
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Αίηεκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 
Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε 
πιαζηηθώλ νξηνδεηθηώλ επί ηεο νδνύ 
Νενκάξηπξνο Θενδώξνπ ζηε Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ 

νξηνδεηθηώλ επί ηεο νδνύ Νενκάξηπξνο Θενδώξνπ ζηε Μπηηιήλε, όπωο απεηθνλίδεηαη ζην 
ζπλεκκέλν απόζπαζκα αεξνθωηνγξαθίαο. 
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Αίηεκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 
Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε 
κεηαιιηθώλ εκπνδίωλ «ηύπνπ Π» ζηελ 
πεξηνρή Παηωκέλε ζηνλ Άλω Υάιηθα. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ 
εκπνδίωλ «ηύπνπ Π», ζην ηέξκα ηνπ παξαπάλω δξόκνπ κε ζθαινπάηηα ζηελ πεξηνρή 
Παηωκέλε ζηνλ Άλω Υάιηθα, ζην ζεκείν πνπ θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα 
αεξνθωηνγξαθίαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη αζθαιή ε δηέιεπζε ηωλ πεδώλ θαη λα απνηξαπεί ε 
είζνδνο ζηα δίθπθια πνπ δηέξρνληαη από εθεί. 
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Αίηεκα ηεο Σξνραίαο Μπηηιήλεο πνπ 
αθνξά θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο ζηελ 
Μπηηιήλε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην: 
1. Σελ ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ επαλαθεξόκελωλ νξηνδεηθηώλ ζηελ ζπκβνιή ηωλ νδώλ 
Σεξπάλδξνπ θαη Αξίωλνο ζην ζεκείν πνπ θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα 
αεξνθωηνγξαθίαο γηα απνηξνπή ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ζηελ πεξηνρή θαη 
2. Σελ απνκάθξπλζε ηξηώλ πηλαθίδωλ Ρ-40 πνπ βξίζθνληαη ζηελ ζπκβνιή ηωλ νδώλ 
Λεπέηπκλνπ θαη Οιύκπνπ, ζύκθωλα κε ηηο ζπλεκκέλεο θωηνγξαθίεο. 
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Αίηεκα ηεο Σξνραίαο Μπηηιήλεο πνπ 
αθνξά ηελ απνκάθξπλζε ξπζκηζηηθώλ 
πηλαθίδωλ Ρ-39 ζηελ νδό Παπαδηακάληε 
ζηελ Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην: 
1. ηελ απνκάθξπλζε ηωλ ξπζκηζηηθώλ πηλαθίδωλ Ρ-39 ζηελ νδό Παπαδηακάληε 7α  ζηελ 
Μπηηιήλε θαη  
2. ε αληηθαηάζηαζε απηώλ κε κηθξό αξηζκό πιαζηηθώλ επαλαθεξόκελωλ νξηνδεηθηώλ 
πξνθεηκέλνπ λα κελ εκπνδίδεηαη ε ζηξνθή ηωλ δηεξρνκέλωλ νρεκάηωλ θαζαξηόηεηαο, 
ζύκθωλα κε ηελ ζπλεκκέλε θωηνγξαθία. 
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Αίηεκα ηεο θ. Αξάκβνγινπ Πειαγίαο 
ζρεηηθά κε ηελ επαλεμέηαζε ηεο ππ. 
αξηζκ. 5/2019 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην: 
1) ηελ απνκάθξπλζε ηωλ θάζεηωλ ξπζκηζηηθώλ πηλαθίδωλ Ρ-40 πνπ βξίζθνληαη ζηελ νδό 
Καξαληώλε ζηελ Μπηηιήλε κεηά ηελ δηαζηαύξωζε κε ηελ νδό Αλδξνκέδαο, ζύκθωλα κε ηελ 
ζπλεκκέλε θωηνγξαθία. 

 
2) ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο Ρ-40 (απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ζηάζκεπζε νρεκάηωλ) θαη Πξ-
4α, Πξ-4γ ( αξρή θαη ηέινο ηζρύνο ηεο πηλαθίδαο) πιελ νρεκάηωλ ηξνθνδνζίαο, ζην 
πξνβιεπόκελν από ηνλ Γήκν Μπηηιήλεο ωξάξην ηξνθνδνζίαο  θαηαζηεκάηωλ (09.00 π.κ. 
έωο 12.00 π.κ.) ζηηο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε ζπληεηαγκέλεο Υ= 720653, Τ= 4331265 θαη Υ= 
720658, Τ= 4331264 (Διιεληθό Γεωδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87) θαη θαίλεηαη ζην 
ζπλεκκέλν απόζπαζκα αεξνθωηνγξαθίαο. 

 
3) ηελ ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ νξηνδεηθηώλ ζηελ νδό Καξαληώλε ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό 
Αλδξνκέδαο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε απνηξνπή ηεο ζηάζκεπζεο επεηδή 
παξεκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε νρεκάηωλ ηξνθνδνζίαο θαη νρεκάηωλ εθηάθηνπ αλάγθεο. ζην 
ζεκείν πνπ θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα αεξνθωηνγξαθίαο. 
 

 
 



 
 
 
 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο 
                    Κωλζηαληίλνο Κνπλέιιεο 
 
 

 
              Αληηδήκαξρνο Πνηόηεηαο Εωήο, Πεξηβάιιόληνο 
                                         & Γ.Δ. Θεξκήο 

 
ΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 
2. Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 
3. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, ηαθηηθό κέινο 
4. Γηαλλάθα – Βαζηινύδε Δξηθύιε, ηαθηηθό κέινο 
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Αίηεκα ηνπ πιιόγνπ Γνλέωλ θαη 
Κεδεκόλωλ 15νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 
Μπηηιήλεο θαη 3νπ Γπκλαζίνπ Μπηηιήλεο 
θαη ηνπ πλνηθηαθνύ πκβνπιίνπ 
Καιιηζέαο (Μαύξα ίδεξα) γηα 
εκπινπηηζκό πξαζίλνπ ζηελ ζπκβνιή 
ηωλ νδώλ Θενθίινπ Υαηδεκηραήι θαη Ζιία 
Βελέδε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Πξνηείλεηαη λα δηεξεπλεζεί από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ε 
δπλαηόηεηα αιιαγήο ηεο δηακόξθωζεο ηνπ ρώξνπ ζηελ ζπκβνιή ηωλ νδώλ Θενθίινπ 
Υαηδεκηραήι θαη Ζιία Βελέδε, όπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί πιαζηηθά θνιωλάθηα. 
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Αίηεκα ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Λνπηξώλ 
ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε παξαβνιηθώλ 
θαζξεθηώλ ζηα Λνπηξά Μπηηιήλεο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηνπνζέηεζε: 
1. Δλόο (1) θπθινθνξηαθνύ θαζξέπηε ζηελ ζηξνθή Αιωλέιιε ζηελ δηαζηαύξωζε θύξηαο 
Γεκνηηθήο Οδνύ κε ηνλ δξόκν πνπ ελώλεη ηνλ νηθηζκό Λνπηξά κε ηνλ νηθηζκό Σαμηάξρεο, 
ζύκθωλα κε ηελ ζπλεκκέλε θωηνγξαθία θαη 
2. Δλόο (1) θπθινθνξηαθνύ θαζξέπηε ζηνλ νηθηζκό ηωλ Λνπηξώλ έμω από ηελ νηθία ηεο Εωήο 
Παλαγίδε ζην ζεκείν πνπ θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα αεξνθωηνγξαθίαο 
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Αίηεκα ηνπ θ. Υαηδεθπξηάθνπ Κπξηάθνπ 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθήο 
πηλαθίδαο αδηεμόδνπ Π25 ζηελ νδό 
Θαλάζε Λεκλαίνπ ζηε Μπηηιήλε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηνπνζέηεζε κίαο (1) 
πιεξνθνξηαθήο Πηλαθίδαο Π25 (Οδόο αδηέμνδε) ζηελ αξρή ηεο νδνύ Θαλάζε Λεκλαίνπ ζηε 
Μπηηιήλε ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Γξεγνξίνπ Ρνπζέιιε ζε ζέζε κε ζπληεηαγκέλεο 
(Υ=720516, Τ=4330125) ζην Διιεληθό Γεωδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87, ζύκθωλα κε 
ηε ζπλεκκέλε αεξνθωηνγξαθία. 
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Αίηεκα ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ 
Μεγαινρωξίνπ ζρεηηθά κε ηελ 
ηνπνζέηεζε παξαβνιηθώλ θαζξεθηώλ 
ζην Μεγαινρώξη ηεο Μπηηιήλεο.  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηνπνζέηεζε: 
1. Δλόο (1) θπθινθνξηαθνύ θαζξέπηε ζηελ είζνδν ηνπ ρωξηνύ ζηελ δηαζηαύξωζε κε ηελ 
Αγηάζν, ζύκθωλα κε ηελ ζπλεκκέλε θωηνγξαθία θαη 
2. Δλόο (1) θπθινθνξηαθνύ θαζξέπηε ζηελ ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην θαθελείν Γηαλλνύινπ ζην 
ζεκείν πνπ θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα αεξνθωηνγξαθίαο 
 


