
  
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 5ε/31-05-2021 ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη κε κλεία ησλ 
απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ: 
 
 

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
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ΑΡ.
ΑΠ. ΘΔΜΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΔΛΖΦΘΖ 

  
ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
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Κήξπμε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο 
γηα ηε ζπληήξεζε-απνθαηάζηαζε 
ιηζόθηηζηεο πξνζθπγηθήο θαηνηθίαο ζηε 
θάια Λνπηξώλ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 
421/2020 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηε ιήςε λέαο απόθαζεο κε ην ίδην 
αθξηβώο πεξηερόκελν γηα λα ηεξεζεί εκπξόζεζκα ε αλσηέξσ πξνδηθαζία. 
 

  
ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
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Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ ηνπ Γηεπξπκέλνπ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο ζηε πεξηνρή ησλ 
«Υαιίθσλ». 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ζεκεηαθή ηξνπνπνίεζε 
ηνπ Γ.Π.. σο πξνο ηηο δεζκεύζεηο  πνπ επηβιήζεθαλ από ην εγθεθξηκέλν ΓΠ ζηελ ηδηνθηεζία 
ηνπ  θ. Απνζηόινπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ δηάλνημε ηεο νδνύ θαη ηεο  ρξήζεο σο «Διεύζεξνο 
ρώξνο-Αζηηθό πξάζηλν», ζηνπο ράξηεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΓΠ θαη ηελ  ελαξκόληζε ηνπο, κε 
ηελ   Πνιενδνκηθή Μειέηε ησλ Υαιίθσλ. 
Α) Ο ζρεδηαζκόο ηνπ ΓΠ είλαη ππεξθείκελνο ηεο Π.Μ., δίλεη θαηεπζπληήξηεο ρξήζεηο νη νπνίεο 
νξηζηηθνπνηνύληαη κε ηελ  εθπόλεζε ηεο Π.Μ.  
Β) Μεηά ηε ιήςε ηεο παξνύζεο Απόθαζεο γίλεηαη αλάξηεζε ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο ζην 
Γεκνηηθό Καηάζηεκα επί 15ήκεξν γηα ππνβνιή ελζηάζεσλ. ηελ Γ/λζε Πνιενδνκίαο πξέπεη 
λα επηζηξέςεη ην ζρεδηάγξακκα επί ηνπ νπνίνπ ν Γήκαξρνο πξέπεη λα βεβαηώλεη όηη απηό 
είλαη ζπλαθέο κε ηελ Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ  έρεη ιεθζεί θαη όηη δελ 
ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο θαηά ηεο Απόθαζεο απηήο.  
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Έγθξηζε ή κε, θαηά παξέθθιηζε ησλ 
επηηξεπόκελσλ ρξήζεσλ, ηεο ζπλέρηζεο 
ιεηηνπξγίαο σο Κ.Τ.Δ «παξαδνζηαθό 
θαθελείν», επί ηεο  νδνύ Αεξνπόξνπ 
Γηαλλαξέιιε 51 ζηε Μπηηιήλε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:   Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 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 Αεξνπόξνπ Γηαλλαξέιιε 51 ζηε Μπηηιήλε (νηθνδνκηθό 
ηεηξάγσλν Γ 667), ηεο ιεηηνπξγίαο σο Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο, ήηνη 
«Παξαδνζηαθό Καθελείν», ζύκθσλα κε αίηεζε ηεο θ. Διέλεο Μαθξέιιε. 
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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 Ζιία Ζιηνύ εληόο 
Πάξθνπ Αγίαο Δηξήλεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 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 Ζιία Ζιηνύ, εληόο ηνπ πάξθνπ ηεο Αγίαο Δηξήλεο, ζηε 
Μπηηιήλε (νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν Γ 197), ηεο ιεηηνπξγίαο σο Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ 
Δλδηαθέξνληνο,  ήηνη «Αξηνδαραξνπιαζηείν», ζύκθσλα κε ηελ αίηεζε ηεο εηαηξείαο 
«Μ.νπζακιή Ο.Δ». 
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Έγθξηζε παξάηαζεο ησλ θπθινθνξηαθώλ 
ξπζκίζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηελ νδό Δξκνύ, 
κεηαμύ ηεο ζπκβνιήο κε ηηο νδνύο 
Κνξλάξνπ θαη Νηθνκεδείαο ζηε Μπηηιήλε, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 60 ηνπ Ν. 
4795/2021. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:   Σελ παξάηαζεο ηζρύνο ηεο πεδνδξόκεζεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ 
Δξκνύ (όπσο ζεκεηώλεηαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα Google) κεηαμύ ηεο ζπκβνιήο ηεο 
νδνύ Δξκνύ θαη ηεο νδνύ Κνξλάξνπ θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο νδνύ Δξκνύ θαη ηεο νδνύ 
Νηθνκεδείαο, γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ηεξνύκελεο ηεο ισξίδαο ειεύζεξεο 
όδεπζεο πεδώλ πιάηνπο 1.50 κέηξν, θαη έσο ηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Ν. 4795/2021, 
ήηνη έσο ηελ 31.10.2021 ε θάζε άιιε πνπ νξίδεηαη εθ ηνπ λόκνπ θαη ζα ηζρύεη απηνδίθαηα. 
 
Α) Ζ παξνύζα πεδνδξόκεζε έρεη ηζρύ έσο ηελ 31.10.2021 θαη από ηηο 21:00 (9:00κ.κ.) έσο ηηο 
05:00 (5 π.κ.)  
 
Β) Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο δηαηεξεί ηε δπλαηόηεηα αλάθιεζεο ηεο 
απόθαζεο ζε πεξίπησζε αλάπηπμε κόληκσλ ζηαζεξώλ θαηαζθεπώλ θαη παξεκπόδηζεο 
δηέιεπζεο νρεκάησλ άκεζεο αλάγθεο θαη δηέιεπζεο/ ζηάζεο/ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ κόληκσλ 
θαηνίθσλ θαη ΑΜΔΑ.  
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Αθαίξεζε θηγθιηδώκαηνο επί ηεο νδνύ Δι. 
Βεληδέινπ ζηε Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ αθαίξεζε δύν ηεκαρίσλ 
θηγθιηδώκαηνο επί ηεο νδνύ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ πιάηνπο ίζνπ κε ην πιάηνο ηεο θάζεηεο, 
όπσο απεηθνλίδεηαη ζηε ζπλεκκέλε θσηνγξαθία. 
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Παξάηαζε ηζρύνο θαη κεξηθή 
ηξνπνπνίεζε ησλ πξνζσξηλώλ 
θπθινθνξηαθώλ κέηξσλ γηα ηελ Γεκόζηα 
Τγεία έλαληη ηνπ θνξσλνηνύ πνπ 
εγθξίζεθαλ κε ηελ 30/2020 απόθαζε ηεο 
ΔΠΕ Μπηηιήλεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Σελ κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 30/2020 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.  
Ζ ηξνπνπνίεζε αθνξά ηελ πεξηνρή Λαδάδηθα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ηξίηε παξάγξαθν ηεο 
ζρεηηθήο απόθαζεο θαη ε νπνία αλαθέξεη  «Σα ηκήκαηα ησλ νδώλ πνπ πεξηθιείνληαη από ηηο 
νδνύο Αζ. Μεηξέιηα, Μεηξνπόιεσο, Μεζνδίνπ θαη Δξκνύ πεδνδξνκνύληαη κε εμαίξεζε ηελ 
νδό Υξπζνζηόκνπ κύξλεο από ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Μεζνδίνπ, ε νπνία ζα 
παξακείλεη θιεηζηή από ηηο 09.00 κ.κ. έσο 05.00 π.κ.».Ζ παξάγξαθνο απηή ηξνπνπνηείηε σο 
εμήο «Σα ηκήκαηα ησλ νδώλ πνπ πεξηθιείνληαη από ηηο νδνύο Αζ. Μεηξέιηα, Μεηξνπόιεσο, 
Μεζνδίνπ θαη Δξκνύ πεδνδξνκνύληαη κε εμαίξεζε ηελ νδό Υξπζνζηόκνπ κύξλεο από ηελ 
ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Ησαθείκ έσο ηελ νδό Αζαλαζίνπ Μεηξέιηα, θαη ηελ νδό Ησαθείκ νη 
νπνίεο ζα είλαη πεδόδξνκνη από ηηο 09.00 κ.κ. έσο 05.00 π.κ.»  
Καηά ηα ινηπά εηζεγείηαη λα ηζρύζνπλ σο έρνπλ νη ξπζκίζεηο πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ 
αξηζκ. 30/2020 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο.  
 
Α) Ζ παξνύζα πεδνδξόκεζε έρεη ηζρύ έσο ηελ 31.10.2021 θαη από ηηο 21:00 (9:00κ.κ.) έσο ηηο 
05:00 (5 π.κ.)  

 
Β) Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο δηαηεξεί ηε δπλαηόηεηα αλάθιεζεο ηεο 
απόθαζεο ζε πεξίπησζε αλάπηπμε κόληκσλ ζηαζεξώλ θαηαζθεπώλ θαη παξεκπόδηζεο 
δηέιεπζεο νρεκάησλ άκεζεο αλάγθεο θαη δηέιεπζεο/ ζηάζεο/ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ κόληκσλ 
θαηνίθσλ θαη ΑΜΔΑ.  
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Παξάηαζε ηζρύνο ησλ πξνζσξηλώλ 
θπθινθνξηαθώλ κέηξσλ ζηελ Παλαγηνύδα 
πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ 52/2020 απόθαζε 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ησλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ όπσο 
απηέο εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2020 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πεδνδξόκεζε Γεκνηηθήο Οδνύ ηεο Κνηλόηεηαο 



ηεο ΔΠΕ Μπηηιήλεο. Παλαγηνύδαο, ήηνη από ηελ θαθεηέξηα «θεληθό» έσο ηελ ςαξνηαβέξλα «Αθξνγηάιη»,  ηε 
ρξνληθή πεξίνδν από 10 Ηνπλίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ έηνπο 2021 θαη ώξεο από 16:00 έσο 
24:00, ζύκθσλα κε Άξζξν 60 ηνπ Ν4795/2021. 
 
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο δηαηεξεί ηε δπλαηόηεηα αλάθιεζεο ηεο 
απόθαζεο ζε πεξίπησζε αλάπηπμε κόληκσλ ζηαζεξώλ θαηαζθεπώλ θαη παξεκπόδηζεο 
δηέιεπζεο νρεκάησλ άκεζεο αλάγθεο θαη δηέιεπζεο/ ζηάζεο/ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ κόληκσλ 
θαηνίθσλ θαη ΑΜΔΑ. 
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Παξάηαζε ηζρύνο ησλ πξνζσξηλώλ 
θπθινθνξηαθώλ κέηξσλ ζηα Πάκθηια πνπ 
εγθξίζεθαλ κε ηελ 32/2020 απόθαζε ηεο 
ΔΠΕ Μπηηιήλεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ησλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ όπσο 
απηέο εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2020 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε πεδνδξόκεζε Γεκνηηθήο Οδνύ ζηα Πάκθηια από ηελ 
πιαηεία Σαμηάξρε έσο ηε νδό ηεο Αγίαο Βαξβάξαο (θαθελείν Φαξξά Μηραήι) από 01-06-2021 
έσο 30-09-2021 θαη από ηηο 20:00 έσο ηηο 02:00.  
 
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο δηαηεξεί ηε δπλαηόηεηα αλάθιεζεο ηεο 
απόθαζεο ζε πεξίπησζε αλάπηπμε κόληκσλ ζηαζεξώλ θαηαζθεπώλ θαη παξεκπόδηζεο 
δηέιεπζεο νρεκάησλ άκεζεο αλάγθεο θαη δηέιεπζεο/ ζηάζεο/ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ κόληκσλ 
θαηνίθσλ θαη ΑΜΔΑ. 
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Παξάηαζε ηζρύνο ησλ πξνζσξηλώλ 
θπθινθνξηαθώλ κέηξσλ ζηε ζπκβνιή ησλ 
νδώλ Κνξλάξνπ θαη Νηθνκήδεηαο ζηε 
Μπηηιήλε πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ 59/2020 
απόθαζε ηεο ΔΠΕ Μπηηιήλεο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ησλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ όπσο 
απηέο εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 59/2020 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πεδνδξόκεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Δξκνύ (όπσο 
θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα Google) κεηαμύ ηεο ζπκβνιήο ηεο νδνύ Δξκνύ θαη ηεο 
νδνύ Κνξλάξνπ θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο νδνύ Δξκνύ θαη ηεο νδνύ Νηθνκεδείαο γηα ηελ 
αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ηεξνύκελεο ηεο ισξίδαο ειεύζεξεο όδεπζεο πεδώλ (1.50 
κέηξν).  
 
Α) Ζ παξνύζα πεδνδξόκεζε έρεη ηζρύ έσο ηελ 31.10.2021 θαη από ηηο 21:00 (9:00κ.κ.) έσο ηηο 
05:00 (5 π.κ.)  
Β) Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο δηαηεξεί ηε δπλαηόηεηα αλάθιεζεο ηεο 
απόθαζεο ζε πεξίπησζε αλάπηπμε κόληκσλ ζηαζεξώλ θαηαζθεπώλ θαη παξεκπόδηζεο 
δηέιεπζεο νρεκάησλ άκεζεο αλάγθεο θαη δηέιεπζεο/ ζηάζεο/ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ κόληκσλ 
θαηνίθσλ θαη ΑΜΔΑ.  
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Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηελ 
Λεσθόξν Δζληθήο Αληηζηάζεσο (από 
Άγαικα Διεπζεξίαο) ζηελ Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Αλαβάιιεη ηε ιήςε απόθαζεο έσο όηνπ ιεθζεί απόθαζε από ηελ 
Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο. 
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Αίηεκα ηεο θ. Γήκεηξαο νπζακιή 
ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ζέζεο 
θνξηνεθθόξησζεο επί ηεο νδνύ Ζιία 
Ζιηνπ ζηε Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 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 Μπηηιήλεο 
σξάξην ηξνθνδνζίαο  θαηαζηεκάησλ (09.00 π.κ. έσο 12.00 π.κ.) ζηηο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε 
ζπληεηαγκέλεο Υ=720841, Τ=4331003 θαη Υ=720837, Τ=4330997 (Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα 
Αλαθνξάο ΔΓΑ '87). 
 



 
 
 
 
 

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. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
5. Βαιάθνο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
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Δπαλεμέηαζε ηεο ππ αξίζκ 78/2020 
απόθαζεο ηεο ΔΠΕ πνπ αθνξά ηελ 
ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ εκπνδίσλ ζε 
παξόδνπο ηεο νδνύ Κνκλελάθε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 78/2020 απόθαεο ηεο Δπηηξνπήο 
Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, δηόηη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 56293/ΜΟΔ/07-12-
2020 Απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε 
κεηαιιηθώλ εκπνδίσλ θάζεηα πξνο ηελ πνξεία θίλεζεο ησλ πεδώλ. 
 


