
  
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 9ε/22-09-2020 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  

1
ν
  74 

Έγθξηζε ζηάζεο Αζηηθνύ ΚΣΔΛ ζηνλ 
Καξά Σεπέ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: ηελ έγθξηζε πξνζσξηλήο ζηάζεο γηα ην Αζηηθό ΚΣΔΛ Μπηηιήλεο έκπξνζζελ 
ηνπ θαηαπιηζκνύ ηνπ Καξά Σεπέ γηα έλα (1) κήλα έσο όηνπ γίλεη εηζήγεζε ηεο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο θαη ηεζεί εθ λένπ ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο 
 

  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  

1
ν 

 75 

Καηαζθεπή δηάβαζεο πεδώλ επί ηεο νδνύ 
Κσλζηαληηλνπόιεσο ζηελ Μπηηιήλε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  ηελ ρσξνζέηεζε θαη ηε δηαγξάκκηζε δηάβαζεο πεδώλ επί ηεο νδνύ 
Κσλζηαληηλνππόιεσο κε ηε ηνπνζέηεζε νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο, ζύκθσλα κε 
ην ζπλεκκέλν ζθαξίθεκα, θαζώο θαη ηελ ηνπνζέηεζε κίαο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο Π21. 
 
 

2
Ο
  76 

Απόθαζε Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 
Παππάδνπ ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε 
θπθινθνξηαθνύ θαζξέθηε ζηελ πεξηνρή 
«Υαιάηζεο» ζην Παππάδν 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:   ηελ ηνπνζέηεζε δηαζιαζηηθνύ θαηόπηξνπ ζηελ πεξηνρή Υαιαηζέο 
ζηνλ Παππάδν γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο.  
 
 

3
Ο
  77 

Αίηεκα Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μπρνύο 
ζρεηηθά κε ηελ  ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο 
πηλαθίδαο STOP ζηε πεξηνρή ηεο Μπρνύο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:   ηελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ02 (STOP) ζηελ είζνδν 
ηνπ ρσξηνύ Μπρνύ, ζηελ αξηζηεξή δηαζηαύξσζε κε ην Κάησ Σξίηνο ζύκθσλα κε ηελ 
ζπλεκκέλε εηθόλα.  
 
 
 

4
Ο
  78` 

Σξνπνπνίεζε, ζπκπιήξσζε ηεο 64/2020 
απόθαζε ηεο ΔΠΕ πνπ αθνξά ηελ 
ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ εκπνδίσλ ζηηο 
παξόδνπο πνπ ελώλνπλ ηελ νδό 
Κνκλελάθε κε ηελ  αξαληαπόξνπ ζηε 
Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαπάλσ απόθαζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε 
κεηαιιηθώλ κπαξώλ «ηύπνπ Π» ζηελ πάξνδν πνπ ελώλεη ηελ νδό Κνκλελάθε κε ηελ νδό 
αξαληαπόξνπ πιάηνπο 1.5κ ζην ύςνο ηνπ βηβιηνπσιείνπ Paperland, θαζώο θαη ζην ζεκείν 
πνπ ε νδόο αξαληαπόξνπ ηέκλεη ηελ νδό Κνκλελάθε, όπσο απεηθνλίδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο 
θσηνγξαθίεο. 
 

5
Ο
  79 

Αίηεκα ηνπ θ. Μηραήι Μηραειίδε ζρεηηθά 
κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο 
εμππεξέηεζεο νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο 
ζην θαηάζηεκα ηνπ ζηελ νδό Ναπκαρίαο 
Έιιεο 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 σξάξην ηξνθνδνζίαο  
θαηαζηεκάησλ (09.00 π.κ. έσο 12.00 π.κ.) επί ηεο νδνύ Ναπκαρίαο Έιιεο 71 έκπξνζζελ ηνπ 
θαηαζηήκαηνο ηνπ θ. Μηραειίδε Μηραήι. 
 
 



 
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 

 

6
ν
  80 

Αίηεκα ηεο θ. ηότθνπ Δπζηξαηίαο γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε εύθακπησλ πιαζηηθώλ 
επαλαθεξόκελσλ θπιίλδξσλ ζηελ νδό 
Αζαλαζίνπ Γηάθνπ 5 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) επί ηεο νδνύ 
Αζαλαζίνπ Γηάθνπ 5 ζηελ Μπηηιήλε, όπσο απεηθνλίδεηαη ζηε ζπλεκκέλε θσηνγξαθία. 

7
Ο
  81 

Αίηεκα ηνπ σκαηείνπ Δπαγγεικαηηώλ 
Τπαιιήισλ Οδεγώλ Ν. Λέζβνπ ζρεηηθά 
κε ηελ παξαρώξεζε ρώξνπ 
θνξηνεθθόξησζεο ζηε Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  ηε κε παξαρώξεζε ρώξνπ θνξηνεθθόξησζεο επί ηεο νδνύ Αξρηπειάγνπο ζηε 
Μπηηιήλε, δηόηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε όπσο θαη από ηελ αληίζεηε πιεπξά επηηξέπεηαη κόλν 
ε ζηάζκεπζε δηθύθισλ νρεκάησλ. 
 

8
Ο
  82 

Αίηεκα ηνπ Φαξκαθεπηηθνύ πιιόγνπ 
Λέζβνπ ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε 
ειεύζεξνπ ρώξνπ εμππεξέηεζεο κπξνζηά 
ή πιεζίνλ από δέθα νρηώ (18) Φαξκαθεία 
ζηε πόιε ηεο Μπηηιήλεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: ηε κε παξαρσξήζε ειεύζεξνπ ρώξνπ εμππεξέηεζεο έκπξνζζελ ή πιεζίνλ   
από 18 θαξκαθεία ζηελ πόιε ηεο Μπηηιήλεο. 

9
Ο
  83 

Αίηεκα ηνπ θ. Σάθα Γεκεηξίνπ ζρεηηθά κε 
ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο ζηάζκεπζεο 
ΑΜΔΑ ζηελ νδό Ναπκάρνπ Παπαληθνιή. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηελ νδό Ναπκάρνπ 
Παπαληθνιή πξηλ ηα θαλάξηα θαη ηελ δηάβαζε πεδώλ ζηελ δηαζηαύξσζε κε ηελ νδό 
Καβέηζνπ, όπσο απεηθνλίδεηαη ζηε ζπλεκκέλε θσηνγξαθία. 
 

10
Ο
  84 

Απνδνρή εμέηαζεο αίηεζεο ζρεηηθά κε 
ηελ εγθαηάζηαζε Κ.Τ.Δ. «Τπεξεζίεο θαθέ 
– ζλαθ» ηνπ θ. Μαξκαιέθα Ησάλλε ζηελ 
Κνηλόηεηα Λνπηξώλ ηνπ Γήκνπ 
Μπηηιήλεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  Σελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ.Μαξκαιέθα Ησάλλε γηα 
εγθαηάζηαζε Κ.Τ.Δ «Τπεξεζίεο θαθέ-ζλαθ» ζηελ Κνηλόηεηα Λνπηξώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, 
ε νπνία θαη ζα απνζηαιεί αξκνδίσο γηα εμέηαζε ησλ επηηξεπόκελσλ ρξήζεσλ γεο ζηηο 
αξκόδηεο ππεξεζίεο, ήηνη: 1)Γηεύζπλζε Πνιενδνκίαο 2)Δθνξεία Αξραηνηήησλ Λέζβνπ 
3)Τπεξεζία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθώλ Έξγσλ Βνξείνπ Αηγαίνπ. 
 


