
  
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 7ε/31-07-2020 ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη κε κλεία ησλ 
απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ: 
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  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  
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Δηζήγεζε πεξί ζεκεηαθήο ηξνπνπνίεζεο 
ηνπ ΓΠ Μπηηιήλεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηε ζεκεηαθή 
ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠ Μπηηιήλεο ζηε ζέζε ηνπ Αεξνδξνκίνπ Μπηηιήλεο, ε νπνία έρεη σο 
εμήο: 
 
Α) ζηα όξηα ηεο δώλε Γ5. Πεξηνρή Αεξνδξνκίνπ (θξαηηθόο Ληκέλαο Μπηηιήλεο) ηεο 6

εο
 

ζρεηηθήο, όπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ επηζπλαπηόκελν ράξηε κε γαιάδην ρξώκα θαη ηνλ 
αξηζκό (1). Γηα ηελ δώλε απηή ζα ηζρύνπλ όζα πξνβιέπνληαη από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα 
λνκνζεζία γηα ηα αεξνδξόκηα. 
 
ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νξίσλ ηεο αλσηέξσ δώλεο, εκπίπηεη θαη δηνξζώλεηαη θαη ην όξην ηεο 
ΠΔΠ κε ζηνηρείν Γ, πνπ ζηνλ επηζπλαπηόκελν ράξηε θέξεη ηνλ αξηζκό (2), εμαηξνπκέλσλ 
δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο κεξηθώο θπξσκέλνπο δαζηθνύο 
ράξηεο (ΦΔΚ 527/Γ΄/21-12-2018). 
 
Β) Σελ απνδέζκεπζε ησλ πεξηνρώλ από ηελ δώλε Γ5 ηνπ αεξνδξνκίνπ όπσο απηή 
παξνπζηάδεηαη κε θνύμηα δηαθεθνκκέλν πεξίγξακκα θαη ηνλ αξηζκό (3) ζηνλ επηζπλαπηόκελν 
ράξηε θαη ηελ έληαμε ηεο παξαπάλσ πεξηνρήο, ζε πεξηνρή κε ζηνηρείν ΓΓ (δώλε γεσξγηθήο 
γεο θαη αγξνηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ). Ηζρύνπλ νη νξηδόκελεο από ην εγθεθξηκέλν ΓΠ όπσο 
απηέο αλαγξάθνληαη ζηελ παξ. Γ1.1 ζει. 3028 κε πξνζζήθε ηηο παξαθάησ ρξήζεηο: 

- Κηίξηα, Γήπεδα ηάζκεπζεο 
- Πεξίζαιςε θαη ζπγθεθξηκέλα Πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο ρσξίο λνζειεία 

(8.1)( αξζ.1 ηνπ ΠΓ59/18). 
Γ) Σελ έληαμε ησλ πεξηνρώλ πνπ απνδεζκεύηεθαλ από ηελ δώλε Γ5 πξνο ην ζαιάζζην 
κέησπν θαη πεξηγξάθνληαη κε κπιε δηαθεθνκκέλε γξακκή θαη ηνλ αξηζκό (4), ζε δώλε ΣΑ 
«Εώλε Σνπξηζκνύ-Αλαςπρήο» θαη πέξαλ ησλ ρξήζεσλ ηεο αλσηέξσ δώλεο όπσο απηέο 
νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ απόθαζε ηνπ ΓΠ (ζει. 3027 παξ. Γ1.)  Πξνζηίζεληαη νη ρξήζεηο: 

- Κηίξηα, Γήπεδα ηάζκεπζεο 
- Πεξίζαιςε θαη ζπγθεθξηκέλα Πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο ρσξίο λνζειεία 

(8.1)( αξζ.1 ηνπ ΠΓ59/18.) 
Ζ ρξήζε Κηίξηα, Γήπεδα ηάζκεπζεο πξνβιέπεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν 8 «Σνπξηζκόο - 
Αλαςπρή» ηνπ Π.Γ. 23.2.87 ΦΔΚ.166/Γ ηεο 6.3.1987.  
Όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε Πεξίζαιςε (8.1) αθνξά ηηο κνλάδεο εκεξήζηαο πεξίζαιςεο ρσξίο 
λνζειεία.  
Γ) Δπηπιένλ ζηηο δώλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε ηελ 7

ε
 ζρεηηθή (εγθεθξηκέλν ΓΠ) σο δώλε 

ΣΑ ζην παξαζαιάζζην κέησπν θαη πιεζίνλ ηνπ αεξνιηκέλα, πνπ ζηνλ επηζπλαπηόκελν 



ράξηε θέξεη ηνλ αξηζκό (5), ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν γηα ηελ ΣΑ 
«Εώλε Σνπξηζκνύ-Αλαςπρή». 
Δ) Σελ απνδέζκεπζε ησλ πεξηνρώλ: 

 κε ζηνηρείν ΓΠ1 (ιεθάλε θαηάθιηζεο ιηκλνδεμακελήο),  

 κε ζηνηρείν ΓΠ2 (αλάληη πεξηνρή πξνζηαζία ιηκλνδεμακελήο)  

 θαη ησλ δύν πεξηνρώλ κε ζηνηρείν ΓΤ1 πνπ εθάπηνληαη ηνπ αεξνδξνκίνπ 
Μπηηιήλεο,  

όπσο απηή παξνπζηάδεηαη κε πνξηνθαιί δηαθεθνκκέλν πεξίγξακκα θαη ηνλ αξηζκό (6) ζηνλ 
επηζπλαπηόκελν ράξηε.  
Δμαηξνπληαη νη δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο κεξηθώο θπξσκέλνπο 
δαζηθνύο ράξηεο (ΦΔΚ 527/Γ΄/21-12-2018).  
Σ) Σελ  έληαμε ησλ παξαπάλσ πεξηνρώλ, ζε πεξηνρή κε ζηνηρείν ΓΓ (δώλε γεσξγηθήο γεο 
θαη αγξνηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ). Γεδνκέλνπ όηη ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πεξηθιείεηαη εληόο 
δώλεο πεξηνξηζκνύ θαη ειέγρνπ ηεο Γόκεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ζηνηρείν ΠΔΠΓ1 ηζρύνπλ νη 
νξηδόκελεο από ην εγθεθξηκέλν ΓΠ όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηελ παξ. Γ1.1 ζει. 3028 θαη 
πξνζηίζεληαη νη παξαθάησ ρξήζεηο: 

- Κηίξηα, Γήπεδα ηάζκεπζεο 
- Πεξίζαιςε θαη ζπγθεθξηκέλα Πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο ρσξίο λνζειεία 

(8.1)( αξζ.1 ηνπ ΠΓ59/18.) 
Δπηζεκαίλεηαη όηη κεηά ηελ θύξσζε ησλ δαζηθώλ ραξηώλ νη πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ ζε 
απηνύο δηαηεξνύλ ηελ ρξήζε ηνπο κε ην εγθεθξηκέλν ΓΠ, θαη δελ ηξνπνπνηνύληαη κε ηελ 
παξνύζα ηξνπνπνίεζε. Ζ κειινληηθή αλαζεώξεζε ηνπ ΓΠ ζα ελαξκνληζηεί σο πξνο ηηο 
ρξήζεηο κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο δαζηθνύο ράξηεο. 
 Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκ. 26178/507/07 ΦΔΚ 328/ΑΑΠ/30.07.07 
Απόθαζε ΓΓ Πεξηθέξεηαο Β.Α., όπσο ηζρύεη. 
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Αίηεκα αθαίξεζεο αγγειηεξίνπ ζαλάησλ 
ζηελ νδό Βνπξλάδσλ 10 θαη αθαίξεζεο – 
κεηαθίλεζεο αγγειηεξίνπ ζαλάησλ από 
ηελ νδό Υίνπ ζηελ νδό Υξπζνζηόκνπ 
κύξλεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Α]Σελ αθαίξεζε ηνπ αγγειηεξίνπ ζαλάησλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 
Βνπξλάδσλ 10 ζηε Μπηηιήλε, θαζώο ππάξρνπλ ήδε δπν νξηνζεηεκέλα αγγειηήξηα -ζηελ 
δηαζηαύξσζε Εσνδόρνπ Πεγήο & Θενθξίηνπ θαη ζηελ νδό Βνπξλάδσλ 2 (πιεζίνλ ΔΛΣΑ 
Μπηηιήλεο). 
Β] Σελ αθαίξεζε ηνπ αγγειηεξίνπ ζαλάησλ  πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Υίνπ  (έκπξνζζελ ηνπ 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο  «VALHALLA» θαη ηε κεηαθίλεζε ηνπ ζηελ νδό 
Γεξκαλνύ θαη Υξπζνζηόκνπ κύξλεο γσλία. 
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Έγθξηζε ή κε, θαηά παξέθθιηζε ησλ 
επηηξεπόκελσλ ρξήζεσλ, ηεο ζπλέρηζεο 
ιεηηνπξγίαο σο Κ.Τ.Δ. «θαθεηέξηαο –ζλαθ-
κπαξ», επί ηεο νδνύ Υξηζηνπγέλλσλ 44, 
ζην ΟΣ Γ200β. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  ηελ ζπλέρηζε- θαηά παξέθθιηζε- ρξήζεο γεο (ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζην εδάθην ε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ 2-8/5-12-1988 ΦΔΚ 869 Γ), επί ηεο νδνύ 
Υξηζηνπγέλλσλ 44 ζηε Μπηηιήλε (νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν Γ 200β), γηα ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο σο 
Καηάζηεκα Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο, ήηνη «Καθεηέξηα-λαθ-κπαξ», ζύκθσλα κε αίηεζε 
ηεο θα. Λάζθαξε Δπζηξαηίαο ηνπ Αλησλίνπ. 
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Αίηεκα ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 
Αθάισλα ζρεηηθά κε ηελ απαγόξεπζε 
ζηάζκεπζεο ζε Γεκνηηθή Οδό ζηνλ 
Αθάισλα. 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  ηελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθώλ πηλαθίδσλ απαγόξεπζεο ζηάζεο θαη 
ζηάζκεπζεο επί Κεληξηθήο Γεκνηηθήο Οδνύ από ην Νεπηαγσγείν ηνπ Αθάισλα έσο ηελ Παιηά 
Πέηξηλε Βξύζε ζηελ έμνδν ηνπ ρσξηνύ.  
 



 
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
                    Κσλζηαληίλνο Κνπλέιιεο 
 
 

 
 

              Αληηδήκαξρνο Πνηόηεηαο Εσήο, Πεξηβάιιόληνο 
                                         & Γ.Δ. Θεξκήο 

 
ΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Βάιεζεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
2. Γηαλλάθα – Βαζηινύδε Δξηθύιε, ηαθηηθό κέινο 
3. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 
4. Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 
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Αίηεκα ηνπ θ. Σνύξβαιε Δπάγγεινπ 
ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ 
εκπνδίσλ ζηηο παξόδνπο ησλ νδώλ 
Κνκλελάθε θαη αξαληαπόξνπ ζην 
Ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  ηελ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ εκπνδίσλ ηύπνπ «Π» ζηελ πάξνδν 
ηεο νδνύ αξαληαπόξνπ θαη Κνκλελάθε ζηε Μπηηιήλε.  
 

6
Ο
  65 

Αλάθιεζε ηεο 31/2019 απόθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ θαη θαηάξγεζε ηξηώλ ζέζεσλ 
πηάηζαο ηαμί ζηελ νδό Λεζβηαθήο Άλνημεο 
ζηε Μπηηιήλε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  ηελ παξακνλή ησλ ηξηώλ ζέζεσλ πηάηζαο ηαμί ζηελ νδό Λεζβηαθήο 
Άλνημεο ζηε Μπηηιήλεο, σο αλαθέξεηαη ζηελ ππ. αξηζκ. 31/2019 απόθαζε ηεο ΔΠΕ ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ. 
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Αίηεκα ηεο θ. Φώκνπ Αζελάο ζρεηηθά 
κε ηελ εθηξνπή θπθινθνξίαο ζην 
αζηηθό ηκήκα Δπαξρηαθήο νδνύ 
Πισκαξίνπ ζην Παιαηόθεπν Γέξαο. 
 

Σν ζέκα απνζύξζεθε ιόγσ κε ύπαξμεο εηζήγεζεο θαη κε αξκνδηόηεηαο ηεο Δπηηξνπήο 
Πνηόηεηαο Εσήο. 
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Αίηεκα ηεο θ. Σαηά – Βαζηιηθάθε 
Δξηθύιεο ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε 
άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηελ νδό 
Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ ζηε Μπηηιήλε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  ηε κε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηελ νδό Ζξώσλ 
Πνιπηερλείνπ ζηε Μπηηιήλε δηόηη ζύκθσλα κε ηελ γλσκάηεπζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο Κ.Δ.Π.Α., δελ εκπίπηεη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα 
ΑΜΔΑ  ηνπ Ν.1882/90  άξζξν 23 (ΦΔΚ 43Α΄).  
 


