
  
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 7ε/09-07-2021 έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη κε 
κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ: 
 
 

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΕΧΖ 
ΠΗΝΑΚΑ 

ΘΔΜA 
ΑΡ.
ΑΠ. ΘΔΜΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΔΛΖΦΘΖ 

  ΠΡΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  

1
ν
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Έγθξηζε Κπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ 
ιόγσ εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα 
ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
«Απνθαηάζηαζε δεκηώλ πνπ ππέζηε ην 
νδηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ιόγσ ηεο 
ζενκελίαο ζηηο 28&29 Ννεκβξίνπ 2016». 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:     
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ παξαθάησ θπθινθνξηαθή ξύζκηζε: 
ην ηκήκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αγνξά Μόξηαο από ην Φεηνπσιείν  ΚΑΜΑΡΔ  έσο Σν 
Καθελείν «Ο ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ» απαγνξεύεηαη ε δηέιεπζε απηνθηλήησλ γηα ην ρξνληθό 
δηάζηεκα από 29-7-2021 έσο 12-8-2021  όπνπ ζα γίλνπλ εξγαζίεο απνμήισζεο θαη 
ζθπξνδέηεζεο ηεο νδνύ, θαζώο επίζεο θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 30-8-2021 έσο θαη 1-
9-2021 γηα εξγαζίεο ζηίιβσζεο ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο.    
Ζ  παξάθακςε ηεο νδνύ γηα ηελ πξνζσξηλή δηέιεπζε νρεκάησλ θαηά ηα παξαπάλσ 
δηαζηήκαηα ζα γίλεηαη από ηνπο παξαθείκελνπο δξόκνπο ηνπ νηθηζκνύ.  
Σα  νρήκαηα θαη νη  πεδνί  ζα ελεκεξώλνληαη κε πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ηόζν γηα ηελ 
εθηέιεζε έξγσλ όζν θαη όηη ν δξόκνο ζα παξακέλεη θιεηζηόο κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ. 
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Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ θνπή ή 
κε δέλδξσλ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:     
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ θνπή ησλ δέληξσλ από ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο & 
Πξαζίλνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ 
απόθαζε.  
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Αίηεκα ηεο Κνκκνπληζηηθήο Νενιαίαο 
Διιάδαο (ΚΝΔ) ζρεηηθά κε ηελ 
απαγόξεπζε δηέιεπζεο θαη ζηάζκεπζεο 
νρεκάησλ από ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο 
έσο ηελ Πιαδ Σζακάθηα. 

Απνζύξζεθε.  
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Αίηεκα παξαρώξεζεο ρώξνπ εθδήισζεο 
ζηα Σζακάθηα ηεο θαο Γάιινπ Διπίδαο. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δγθξίλεη ηελ παξαρώξεζε ππαίζξηνπ ρώξνπ γηα ηελ δηεμαγσγή 
επαγγεικαηηθώλ ζεκηλαξίσλ ρνξνύ ζηνλ Πεξηθεξεηαθό δξόκνπ Κάζηξνπ ηεο Μπηηιήλεο γηα ηα 
πξώηα πελήληα (50) κέηξα από ηελ είζνδν ηεο Πιαδ θαη κεηά γηα ηηο κέξεο 27-28 Ηνπιίνπ 2021 
θαη γηα ηηο ώξεο 17:00 – 21:30. 
   

  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  
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Xνξήγεζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο ζηα 
πιαίζηα ηνπ έξγνπ «ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ - 
Γηαζύλδεζε ΜΑΝ: ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΣΖΡΗΟ 
Ννκ Αλ. ΛΔΒΟΤ». 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:      
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην: 
Α.- ηελ αλαβνιή εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ - 
Γηαζύλδεζε ΜΑΝ: ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΣΖΡΗΟ Ννκ Αλ. ΛΔΒΟΤ», θαηά ηελ ηξέρνπζα θαινθαηξηλή 



πεξηόδν. 
 
Β.- ηελ εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ ηεο ΟΣΔ ΑΔ θαηά ηελ 1-16 επηεκβξίνπ 2021 
κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ ηεο ΓΔΤΑΛ «Αληηθαηάζηαζε αγσγνύ νκβξίσλ επί ησλ 
νδώλ Βνπξλάδσλ θαη Αεξνπόξνπ Γηαλλαξέιιε ηεο Πόιεο Μπηηιήλεο». 
 

2
o
  61 

Πεξηνξηζκόο θπθινθνξίαο ζηνλ αγξνηηθό 
δξόκν πνπ δηέξρεηαη θάησ από ηελ 
ηνμνζηνηρία ηνπ ξσκατθνύ Τδξαγσγείνπ 
ζηε Μόξηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Αλαβάιιεη ηε ιήςε απόθαζεο, έσο όηνπ ιεθζεί απόθαζε από ην 
Σνπηθό πκβνύιην Μόξηαο. 
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Πεδνδξόκεζε παξόδνπ ηεο νδνύ 
Κνκλελάθε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:    
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην: 
Σελ ηνπνζέηεζε Ρπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ55 (Οδόο ππνρξεσηηθήο δηέιεπζεο πεδώλ) ζηε αξρή 
ηεο παξόδνπ ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηε νδό Κνκλελάθε, όπσο απεηθνλίδεηαη ζηε ζπλεκκέλε 
θσηνγξαθία. 
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Αίηεκα ηεο Κνηλόηεηαο Αγηάζνπ γηα ηελ 
πεδνδξόκεζε ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηνπ 
νηθηζκνύ. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Δγθξίλεη ηελ πξνζσξηλή πεδνδξόκεζε ηκήκαηνο ηεο θεληξηθήο 
πιαηείαο ηεο Αγηάζνπ θαζώο θαη ησλ Γεκνηηθώλ δξόκσλ όπσο απηά θαίλνληαη κε θίηξηλν 
ρξώκα ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε, γηα ηηο ώξεο 11:00-14:00 θαη 19:00-23:00, θαη έσο 
30-09-2021. 
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Αίηεκα ηεο Κνηλόηεηαο Αθξαζίνπ ζρεηηθά 
κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο STOP ζηελ 
είζνδν ηνπ ρσξηνύ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην: 
Σελ ηνπνζέηεζε Ρπζκηζηηθήο Πηλαθίδαο Ρ-2 ''STOP'' ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ ζηελ 
δηαζηαύξσζε κε ην δξόκν γηα Γξώηα ζηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό 
ζθαξίθεκα κε ζπληεηαγκέλεο Υ=699726.889, Τ=4321950.737  (Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα 

Αλαθνξάο ΔΓΑ '87), όπσο απεηθνλίδεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο θσηνγξαθίεο. 
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Αίηεκα ηεο Κνηλόηεηαο Αθξαζίνπ γηα ηελ 
πεδνδξόκεζε ηεο πιαηείαο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Δγθξίλεη ηελ πξνζσξηλή πεδνδξόκεζε ησλ Γεκνηηθώλ δξόκσλ 
γύξσ από ηελ πιαηεία ηνπ νηθηζκνύ θαη ηελ ηνπνζέηεζε Ρπζκηζηηθώλ πηλαθίδσλ Ρ55 (Οδόο 
ππνρξεσηηθήο δηέιεπζεο πεδώλ) ζηα ζεκεία πνπ θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό 
ζθαξίθεκα, έσο 30-09-2021, όπσο απεηθνλίδεηαη ζηε ζπλεκκέλε θσηνγξαθία. 
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Σνπνζέηεζε Πηλαθίδσλ θαη θαζξεθηώλ 
ζηελ Κνηλόηεηα Παιαηνρσξίνπ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην: 
Α.- Σελ ηνπνζέηεζε δύν (2) Ρπζκηζηηθώλ πηλαθίδσλ Ρ40 (Απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε 
ζηάζκεπζε) ζηηο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό ζθαξίθεκα κε 
ζπληεηαγκέλεο Υ= 700657.01, Τ= 4318975.56 θαη Υ= 700721.44, Τ= 4319015.25 (Διιεληθό 
Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87), 
 
Β.- Σελ ηνπνζέηεζε δύν δηπιώλ παξαβνιηθώλ θαζξεθηώλ ζηηο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζην 
ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό ζθαξίθεκα κε ζπληεηαγκέλεο Υ= 700764.70, Τ= 4318858.88 θαη Υ= 
701056.93, Τ= 4319198.60 (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. Γηαλλάθα – Βαζηινύδε Δξηθύιε, ηαθηηθό κέινο 
2.  Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 
3. Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 
4. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, ηαθηηθό κέινο 

Γ.- Σελ ηνπνζέηεζε κίαο Πιεξνθνξηαθήο Πηλαθίδαο Π-8δ (Καηεύζπλζε κηαο ηνπσλπκίαο 
κεγάινπ ηνπξηζηηθνύ ή αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο, κε κνξθή βέινπο) ζηελ δηαζηαύξσζε 
ηεο θύξηαο Γεκνηηθήο νδνύ από Μειίληα πξνο Παιαηνρώξη κε ην εμσθθιήζη  ηεο Παλαγηάο ηεο 
Κξπθηήο, 
όπσο απεηθνλίδεηαη ζηε ζπλεκκέλε θσηνγξαθία. 
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Αίηεκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 
Αγηάζνπ ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε 
παξαβνιηθώλ θαζξεθηώλ ζηελ Αγηάζν. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην: 
Σελ ηνπνζέηεζε δύν παξαβνιηθώλ θαζξεθηώλ ζηελ ζέζε ηαπξί ζηελ Αγηάζν ζην ζεκείν 
πνπ θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα αεξνθσηνγξαθίαο.      
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Αίηεκα ηεο θ. Γήκεηξαο νπζακιή 
ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ζέζεο 
θνξηνεθθόξησζεο ζε Γεκνηηθή νδό ζηελ 
Αγηάζν. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Γελ εγθξίλεη ηελ παξαρώξεζε ρώξνπ θνξηνεθθόξησζεο ζηε 
ζπγθεθξηκέλε νδό δηόηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε Γεκνηηθή νδό απαγνξεύεηαη ε ηάζε θαη ε 
ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ζύκθσλα κε ην Άξζξν 34 ηνπ ΚΟΚ. 
 
 


