
  
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 8ε/26-08-2020 ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη κε κλεία ησλ 
απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ: 
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Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ 
ιόγσ εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα 
ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
«Πιαθνζηξώζεηο Σζηκεληνζηξώζεηο νδώλ 
ηεο πόιεο Μπηηιήλεο». 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  ηελ έγθξηζε ηεο παξαθάησ θπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο:  
ε νδόο  Οδόο Υαηδεγξεγόξε από δηαζηαύξσζε κε νδό Αηζρύινπ έσο δηαζηαύξσζε κε νδό  
Κππαξηζζίσλ θαη Πηηηαθνύ  ζα παξακείλεη θιεηζηή από 21 επηεκβξίνπ έσο άββαην 26 
επηεκβξίνπ.   
Ζ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζην ηκήκα απηό ζε απηή ηελ νδό εθηηκάηαη ζε έμη (6) εκέξεο .  
Σα δηεξρόκελα νρήκαηα ζα εηδνπνηνύληαη κε πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ηόζν γηα ηελ εθηέιεζε 
έξγσλ όζν θαη όηη ν δξόκνο ζα παξακέλεη θιεηζηόο. Οη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ζα 
ηνπνζεηεζνύλ ζηελ νδό Εαιόγγνπ κπξνζηά από ην θαθελείν «ΚΟΤΣΟΜΤΣΖ» θαη ζα 
δηνρεηεύνληαη από ηελ νδό Μνξέαο πξνο Δπάλσ θάια .  
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Δμώδηθε δηακαξηπξία ηνπ σκαηείνπ κε 
ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο 
Δπαγγεικαηηώλ Απηνθηλεηηζηώλ 
Απηνθηλήησλ ΔΓΥ Μπηηιήλεο» ζρεηηθά κε 
ηα δξνκνιόγηα ηνπ Αζηηθνύ ΚΣΔΛ 
Μπηηιήλεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:   
Α) ηελ αλάζεζε εηδηθήο κειέηεο πξνθεηκέλνπ ν θαζνξηζκόο ησλ αζηηθώλ γξακκώλ ησλ 
ιεσθνξείσλ,  ησλ αθεηεξηώλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ηεξκάησλ ησλ αληίζηνηρσλ γξακκώλ, 
θαζώο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο 
ησλ επηβαηώλ λα είλαη ζύλλνκνο θαη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 
B) λα ζηακαηήζεη ε έγθξηζε ειάρηζηνπ αξηζκνύ δξνκνινγίσλ ζηηο παξαθάησ γξακκέο: 
(ζ) Αζηηθή γξακκή Παξθηλγθ – Ληκάλη, 
η) Αζηηθή γξακκή Αιπθαληά – Ππξγί, 
(ηα) Αζηηθή γξακκή Αύισλαο – Πέξακα, 
(ηβ) Αζηηθή γξακκή Λνπηξά – Κνπληνπξνπδηά,  
(ηγ) Αζηηθή γξακκή Άγηνο Ραθαήι – Θεξκή – Πάκθηια – Πεγή – Κώκε, 
νη νπνίεο δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κε θαλνληζηηθέο απνθάζεηο σο αζηηθέο γξακκέο, κέρξη ηελ 
ζύληαμε ηεο κειέηεο θαη ηελ έθδνζε ζύλλνκσλ απνθάζεσλ ραξαθηεξηζκνύ αζηηθώλ 
επηβαηηθώλ γξακκώλ . 
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Αίηεκα ηεο θ. Σπξάλλε Αιεμάλδξαο 
ζρεηηθά κε ηελ επαλαηνπνζέηεζε 
πηλαθίδαο αδηεμόδνπ ζηνλ Αγ. Ηζίδσξν 
ζην Πισκάξη. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:   ηελ επαλαηνπνζέηεζε πηλαθίδαο γηα αδηέμνδν ζε Γεκνηηθό Γξόκo 
ζηνλ Άγην Ηζίδσξν ζην Πισκάξη. 
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Αίηεκα ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 
Μπρνύο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε 
δύν θπθινθνξηαθώλ θαζξεπηώλ ζηε 
πεξηνρή ηεο Μπρνύο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:   ηελ ηνπνζέηεζε δύν θαζξεθηώλ ζε νδό ηεο αγξνηηθήο 
πεξηθέξεηαο ηεο Μπρνύο ζηε δηαζηαύξσζε κε ην δξόκν από ην ζηξαηόπεδν «Κνπθό Βνπλό» 
ιόγσ απμεκέλεο επηθηλδπλόηεηαο. 
 
 



 
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 
5. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, ηαθηηθό κέινο 
6. Βαηόο Ησάλλεο, ηαθηηθό κέινο 
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Αίηεκα ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Λάκπνπ 
Μύισλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ 
ζήκαλζεο ζηε πεξηνρή ησλ Λάκπνπ 
Μύισλ.  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:   
Α) Σελ ηνπνζέηεζε κίαο πηλαθίδαο P-2, Τπνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο (STOP) ζηε ζέζε 
«Κνύιεο» ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο ησλ Λάκπσλ Μύισλ, 
Β) ηελ ηνπνζέηεζε ηξηώλ πηλαθίδσλ P-2, Τπνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο (STOP) ζηε ζέζε 
«ΔΝΘΡΟΝΟ» ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο ησλ Λάκπσλ Μύισλ θαη 
Γ) ηελ ηνπνζέηεζε Πηλαθίδαο (Π-3β) Πξνεηδνπνηεηηθήο θαηεύζπλζεο κε αλαγξαθή 
θαηεπζύλζεσλ ζηελ  (Παζπαιά – Αγία Αηθαηεξίλε).  
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Αίηεκα ηνπ θ. Υαηδεληθνιάνπ Γεκεηξίνπ 
ζρεηηθά κε ηελ παξαρώξεζε ζέζεο 
ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ επί ηεο νδνύ 
Μεηξνπνιίηνπ Ηαθώβνπ 2 ζηε Μπηηιήλε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:   ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηνλ θ. Υαηδεληθνιάνπ 
Γεκήηξην ιόγσ αλαπεξίαο, ζηε νδό Μεηξνπνιίηνπ Ηαθώβνπ 2 ζηελ Μπηηιήλε όπνπ δηακέλεη 
γηα ην ηδησηηθήο  ρξήζεο απηνθηλήηνπ ηεο κε αξηζκό  θπθινθνξίαο ΑΜΠ 2890.  
Ζ παξαρώξεζε ηεο ζέζεο ηζρύεη γηα 3 έηε. Όηαλ πεξάζνπλ ηα ηξία ρξόληα 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 ηνπ θ. Κνληέιε Παλαγηώηε ζρεηηθά 
κε ηελ παξαρώξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο 
ΑΜΔΑ επί ηεο νδνύ Αξηζηείδνπ Γειή 9 
ζηε Μπηηιήλε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηνλ θ. Κνληέιε 
Παλαγηώηε ζηε νδό Αξηζηείδνπ Γειή 9 ζηελ Μπηηιήλε όπνπ δηακέλεη γηα ην ηδησηηθήο  ρξήζεο 
απηνθίλεην ηνπ θεδεκόλα ηνπ ΑΜΔΑ Γξαθνύιε  Υξήζηνπ κε αξηζκό  θπθινθνξίαο ΜΤΖ 7347.  
Ζ παξαρώξεζε ηεο ζέζεο ηζρύεη γηα 3 έηε. Όηαλ πεξάζνπλ ηα ηξία ρξόληα 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. 
 


