
  
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 11ε/06-10-2021 έθηαθηε 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 

  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  
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Έγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάησλ επί 
ηεο 43εο Γεκνηηθήο Οδνύ Λάκπνπ Μύινη 
– Δ.Ο. Κεξακίσλ – Πνιηρλίηνπ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο: 
 
Δγθξίλεη ηε δεκηνπξγία εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ ζε αθίλεην θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο «Αθνί 
Μαθαξώλε Υαξάιακπνπ ΟΔ», επί ηεο 43εο Γεκνηηθήο  Οδνύ Λάκπνπ Μύινη - Δ.Ο. Κεξακίσλ – 
Πνιηρλίηνπ, κε ηα εμήο πξόζζεηα κέηξα: 
 
Δπί ηνπ αθηλήηνπ θαη επί ηεο Γεκνηηθήο  νδνύ: 
 
1. Να ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο  γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο επί 
ηεο Γεκνηηθήο  νδνύ ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα.  
2. Να ηεξεζνύλ ηα αλαθεξόκελα  ζην έγγξαθν  ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λέζβνπ κε αξηζ. πξση.12969/ΣΓ 1055/24-9-2018  . 
Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ελδεηθλπόκελσλ κέηξσλ κε επζύλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα 
πξνζθνκηζζεί ζην Γήκν Μπηηιήλεο πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ θαηαζθεπήο από ηνλ Δπηβιέπνληα 
Μεραληθό ηνπ έξγνπ . 
Ζ ρνξεγνύκελε έγθξηζε εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ ζα ηζρύεη γηα ηέζζεξα (4) έηε  θαη κόλν γηα 
ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Αλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηεηξαεηίαο  από ηελ έγθξηζε εηζόδνπ – 
εμόδνπ  δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο, δίδεηαη κεηά από αίηεζε πνπ 
ππνβάιιεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο εθ’ άπαμ παξάηαζε γηα  ηέζζεξα επη 
πιένλ έηε, εθ’ όζνλ δελ έρνπλ αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο νδνύ, ή ππνβάιιεηαη 
λέα αίηεζε γηα έγθξηζε όηαλ απηέο έρνπλ αιιάμεη.  
Αλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηεηξαεηίαο  από ηελ έγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ  δελ έρνπλ 
νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο, δίδεηαη κεηά από αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ 
από ηε ιήμε ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο εθ’ άπαμ παξάηαζε γηα  ηέζζεξα επη πιένλ έηε, εθ’ 
όζνλ δελ έρνπλ αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο νδνύ, ή ππνβάιιεηαη λέα αίηεζε γηα 
έγθξηζε όηαλ απηέο έρνπλ αιιάμεη.  
Γηα κεηαηξνπή ηνπ είδνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ή επέθηαζε απηήο ή πξνζζήθε λέσλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ν ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηελ  ππεξεζία. 
ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ αιιάμεη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο νδνύ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 118/06 απαηηείηαη λέα έγθξηζε. 
ε πεξίπησζε βειηίσζεο ησλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο νδνύ, ν ηδηνθηήηεο 
ππνρξενύηαη αλαληίξξεηα κε κέξηκλα θαη απνθιεηζηηθή ηνπ δαπάλε, δίρσο θακία απαίηεζε 
γηα απνδεκίσζε, λα ιάβεη όια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηακόξθσζεο 
ηεο εηζόδνπ-εμόδνπ ζηε λέα θαηάζηαζε θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκόδηαο γηα ηελ νδό 



Τπεξεζίαο. 
ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηελ είζνδν ησλ νρεκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ έμνδν 
από απηή, ν ηδηνθηήηεο αλαιακβάλεη ηελ όπνηα επζύλε ηνπ αλαινγεί ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα 
Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ). 
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ δηακόξθσζεο ηεο εηζόδνπ - εμόδνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 
όια ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, γηα ηα νπνία ζε πεξίπησζε πνπ 
ζπκβνύλ, απνθιεηζηηθή επζύλε έρνπλ ν ελδηαθεξόκελνο ηδηνθηήηεο θαη ν επηβιέπσλ 
κεραληθόο ηνπ. Ζ ζπληήξεζε θαη ν θαζαξηζκόο ηεο ζράξαο έκπξνζζελ ηεο εηζόδνπ-εμόδνπ 
γηα ηελ νκαιή απνξξνή ησλ νκβξίσλ ζα γίλεηαη κε επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε.  
Ζ ρνξήγεζε ηεο παξνύζαο δελ απαιιάζζεη ηνλ ελδηαθεξόκελν από ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο 
άιισλ πξνβιεπόκελσλ εγθξίζεσλ ή αδεηώλ, ελώ ε ηήξεζε ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ γηα 
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνύ έξγνπ, θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε από ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία. 
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Δπηβνιή θπξώζεσλ ζην θαηάζηεκα 
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (Κ.Τ.Δ.) κε 
ηελ επσλπκία «STATUS» ηεο εηαηξείαο 
«Κνπινπκαξηέηνο Κ. - Κνπινπκαξηέηνο Φ. 
Ο.Δ.». 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Γεδνκέλνπ όηη, ν θαηά ιόγν αξκνδηόηεηαο, έιεγρνο ηεο ηήξεζεο 
ησλ δηαηάμεσλ ιεηηνπξγίαο παηδόηνπσλ, δηελεξγείηαη από πιείνλα ηνπ ελόο πξνζώπνπ θαη 
ηεο κνλνκεινύο ζηειέρσζεο ηεο δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ε Δπηηξνπή 
Πνηόηεηαο Εσήο αλαβάιιεη ηελ ιήςε απόθαζεο έσο όηνπ ζπγθξνηεζεί ην όξγαλν ειέγρνπ 
θαηά ηελ θαλνληζηηθή δηάηαμε νξηδόκελα ΚΤΑ 43650/08-06-2021 (ΦΔΚ β’ 2213), ζύκθσλα κε ην 
ππ’ αξηζκ. 69067/23-09-2021 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο & Λεηηνπξγηαο Σ.Α. ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 
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Αίηεκα ηεο θ. Παξαζπξά Υαξίθιεηαο γηα 
ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ 
ζηελ Μόξηα Μπηηιήλεο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ επί Γεκνηηθήο 
Οδνύ ζηελ Μόξηα Μπηηιήλεο ηεο θ. Παξαζπξά Υαξίθιεηαο  γηα ην ηδησηηθήο  ρξήζεο 
απηνθίλεην κε αξηζκό  θπθινθνξίαο ΜΤΔ 3002. Ζ ζέζε νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο ((Υ=717413, 
Τ=4334124) θαη (Υ=717409, Τ=4334128) ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο 
ΔΓΑ '87, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε. 
Ζ παξαρώξεζε ηεο ζέζεο ηζρύεη γηα 3 έηε. Όηαλ ιήμεη ην Γειηίν ηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ ή ηα 3 
έηε ηεο παξαρώξεζεο 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 ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 
Πακθίισλ γηα ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο 
πηλαθίδαο Ρ23 ζηα Πάκθηια. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο:  

Σελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ23 (απαγόξεπζε βαξέσλ νρεκάησλ ηνπιάρηζηνλ 
δύν ηόλσλ) ζε δεκνηηθή νδό ζηνλ Αξρνληνκαραιά (Καηξνπιά) ζηα Πάκθηια. 

Ζ ζέζε ηεο πηλαθίδαο νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=717823, Τ=4337076) ζην Διιεληθό 
Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα 
ράξηε. 
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Σνπνζέηεζε παξαβνιηθνύ θαζξέθηε 
νδηθήο θπθινθνξίαο ζηε δεκνηηθή νδό 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο: 



Βύξσλα Καξαπαλαγηώηε ζηε Μπηηιήλε. Σελ ηνπνζέηεζε παξαβνιηθνύ θαζξέθηε ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Βύξσλα Καξαπαλαγηώηε κε 
ηελ νδό Αλαγλώζηνπ ηαπξάθε.  

Ζ ζέζε ηνπ θαζξέθηε νδηθήο θπθινθνξίαο νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο Υ= 720819, Τ= 4330352 
ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87 θαη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 
απόζπαζκα ράξηε. 
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Αίηεκα ηνπ θ. Νηαπινύξνπ Υξήζηνπ γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε παξαβνιηθνύ θαζξέθηε 
νδηθήο θπθινθνξίαο ζηε δεκνηηθή νδό 
Γεσξγίνπ Μνύξα. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην: 
Σελ ηνπνζέηεζε παξαβνιηθνύ θαζξέθηε ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Γεσξγίνπ Μνύξα 
κε θάζεην ηδησηηθό δξόκν. 
Ζ ζέζε ηνπ θαζξέθηε νδηθήο θπθινθνξίαο νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο Υ= 721396, Τ= 4329397 
ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87 θαη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 
απόζπαζκα ράξηε. 
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Αίηεκα ηεο θ. Γνληδέιιε Θεαλώο γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε παξαβνιηθνύ θαζξέθηε ζε 
θύξηα Γεκνηηθή νδό ζηε Υαξακίδα. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην: 

Σελ ηνπνζέηεζε παξαβνιηθνύ θαζξέθηε ζε θύξηα Γεκνηηθή νδό ζηελ Υαξακίδα Μπηηιήλεο 
απέλαληη από ηελ είζνδν ηνπ Ξελνδνρείνπ “Blue Bay”. Ζ ζέζε ηνπ θαζξέθηε νδηθήο 
θπθινθνξίαο νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο Υ= 720907, Τ= 4321860 ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό 
ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87 θαη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε. 

Σα έμνδα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θαηόπηξνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο.   
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Αίηεκα ηνπ θ. Πνπιέιιε Υξηζηόθα γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθήο θαη 
ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο θαζώο θαη 
παξαβνιηθνύ θαζξέθηε ζηελ Πεξηνρή ηνπ 
άλσ Υάιηθα ζηε Μπηηιήλε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο: 

Δγθξίλεη ηα παξαθάησ:  

Α.- Σελ ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο (Π-3) (ΑΝΩ ΥΑΛΗΚΑ) ζηελ δηαζηαύξσζε ηεο 
θύξηαο Γεκνηηθήο νδνύ ζηνλ Γαηδαξαλήθνξν κε ηνλ δξόκν πνπ νδεγεί ζηνλ Άλσ Υάιηθα, ζηε 
ζέζε πνπ νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο Υ= 711351, Τ= 4329254 ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό 
ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87 θαη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε. 

Β.- Σελ ηνπνζέηεζε Ρπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ2 (Τπνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο) ζηνλ 
ηζηκεληέλην δξόκν ζηελ πεξηνρή Ράρε ζηνλ Άλσ Υάιηθα ζηε ζέζε πνπ νξίδεηαη κε 
ζπληεηαγκέλεο Υ= 720823, Τ= 4328734 ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87 
θαη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε. 

Γ.- Σελ ηνπνζέηεζε παξαβνιηθνύ θαζξέθηε ζηνλ ηζηκεληέλην δξόκν ζηελ πεξηνρή Ράρε ζηνλ 
Άλσ Υάιηθα ζηε ζέζε πνπ νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο Υ= 720827, Τ= 4328727 ζην Διιεληθό 
Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87 θαη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε 
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Σνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο 
Π25 (αδηέμνδν) ζηνπο Λάκπνπ Μύινπο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο: 

Σελ ηνπνζέηεζε κίαο πιεξνθνξηαθήο Πηλαθίδαο Π25 (Οδόο αδηέμνδε) ζε Γεκνηηθή νδό ζηνπ 
Λάκπνπ Μύινπο. Ζ ζέζε ησλ πηλαθίδσλ νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=707686, Τ=4335236) 
ζην 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. Βαηόο Ησάλλεο, ηαθηηθό κέινο 
2. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 
3. Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 
4. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, ηαθηηθό κέινο 
5. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
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Πεξηνξηζκόο θπθινθνξίαο ζηνλ αγξνηηθό 
δξόκν πνπ δηέξρεηαη θάησ από ηελ 
ηνμνζηνηρία ηνπ ξσκατθνύ Τδξαγσγείνπ 
ζηε Μόξηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  
1.- Σελ ηνπνζέηεζε 2 (δύν) ξπζκηζηηθώλ πηλαθίδσλ Ρ-32 (πεξηνξηζκόο νξίνπ ηαρύηεηαο 20 
ρηιηόκεηξα) πξνο απνθπγή ησλ θξαδαζκώλ ζηνλ αγξνηηθό δξόκν πνπ δηέξρεηαη θάησ από 
ηελ ηνμνζηνηρία ηνπ ξσκατθνύ Τδξαγσγείνπ ζηε Μόξηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ιόγσ ηεο 
επηθηλδπλόηεηαο ζηηο ζέζεηο πνπ νξίδνληαν κε ζπληεηαγκέλεο Υ=717201, Τ=4333538 θαη 
Υ=717198, Τ=4333515 ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87. 
 
2.- Σελ ηνπνζέηεζε δύν Πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ, νη νπνίεο ζα ελεκεξώλνπλ ηνπο 
δηεξρόκελνπο γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ηνπ ζεκείνπ ζηηο ίδηεο ζέζεηο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ νη 
ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο νξίνπ ηαρύηεηαο. 

11
ν
  90 

Αίηεκα ηνπ θ. Γηαβξίκε Θσκά γηα θνπή 
δέληξνπ ζηε πιαηεία ηεο Γ.Κ. 
Λνπηξόπνιεο Θεξκήο 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Σελ αθαίξεζε ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, κέξνο ηεο νπνίαο 
παθηώλεηαη ζηελ ηνηρνπνηία θαηαζηήκαηνο ηδηνθηεζίαο ηνπ αηηνύληα θ. Γηαβξίκε Θσκά ζηε 
πιαηεία ηεο Γ.Κ. Λνπηξόπνιεο Θεξκήο, θαζώο θαη ην θιάδεκα δέληξνπ (Παζραιηά), ην νπνίν 
ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο βξίζθεηαη ζε πγηή θαηάζηαζε θαη δελ θξίλεηαη 
αλαγθαία ε θνπή ηνπ.   

 
 


