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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                       ΑΓΑ: ΦΗ2346ΜΓΘΓ-5ΟΦ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 22

εο
/3-11-2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     336/2021 
 

ΘΔΜΑ 39
ν  

Ζ/Γ: Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο πιεξνθνξηαθήο θαη ξπζκηζηηθήο 

πηλαθίδαο θαζώο θαη παξαβνιηθνύ θαζξέθηε ζηελ πεξηνρή «Άλω Υάιηθα» ηεο 

Κνηλόηεηαο  Μπηηιήλεο (απόθ. 87/2021 ΔΠΕ). 
 

ήκεξα, ηελ 3
ε
 Ννεκβξίνπ 2021, εκέξα Σεηάξηε, θαη ψξα έλαξμεο 6:00 κ.κ. 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε (ρξήζε ηεο ππεξεζίαο e-presence) ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 33692/29-10-2021 

πξφζθιεζε (Οξζή Δπαλάιεςε) ηνπ Πξνέδξνπ, θ. Υαηδεγηάλλε Γεκνζζέλε, πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη θνηλνπνηήζεθε κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηνπο 

Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ζχκθσλα κε:  α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 

φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019, β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020), γ) ηελ αξ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 66436/22-10-2021 (ΦΔΚ 

Β΄ 4919) ΚΤΑ θαη δ) ηελ αξηζκ. εγθπθι. ΤΠ.Δ. 643/Α.Π. 69472/24-9-2021 ΑΓΑ: 

ΦΔ3846ΜΣΛ6-0Ρ5. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, δηαπίζησζε 

φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ηξηάληα δχν (32) κειψλ -ην 33
ν
 κέινο 

έρεη ηεζεί ζε αξγία κε ηελ αξηζκ. πξση. ΔΜΠ 34/23-9-2019 απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 236
Α 

ηνπ 

Ν.3852/2010, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 129 ηνπ Ν.4555/2018- ζπκκεηείραλ θαη ηα 

ηξηάληα δύν (32) κέιε, ήηνη: 

 

        ΤΜΜΔΣΈΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ           ΜΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξφεδξνο 

2. Βνπλαηζήο Θεφδσξνο-Αληηπξφεδξνο 

3. Εεξβνχ Μαξία-Γξακκαηέαο             

4. Αιεμαλδξή Γήκεηξα   

5. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

6. Αλδξηψηεο-Κσλζηάληηνο 

Παλαγηψηεο** 

7. Αλδξηψηνπ Μπξζίλε 

8. Άλεκνο Ησάλλεο 

9. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

10. Βαιάθνο Παλαγηψηεο**** 

11. Βάιεζεο Παλαγηψηεο  
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12. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο 

13. Βαηφο Ησάλλεο 

14. Γηαλλάθα-Βαζηινχδε Δξηθχιε          

15. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο 

16. Εαθεηξίνπ Παλαγηψηεο 

17. Καηζαβέιιεο Παλαγηψηεο               

18. Κφκβνο Δπζηξάηηνο**** 

19. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο                 

20. Μαιιηαξφο Γεκήηξηνο                      

21. Μακάθνο Μηραήι 

22. Μαλνχζνο Παξάζρνο 

23. Σδηκήο Δπζηξάηηνο 

24. Σζαθχξεο Παλαγηψηεο 

25. Σζηξηγψηε Νίθε**** 

26. Φιψξνο Γεψξγηνο     

27. Φξαγθφπνπινο Κσλζηαληίλνο* 

28. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

29. Υαξαιάκπνπο πκεψλ 

30. Υησηέιιε Δξηθχιε 

31. Υνριάθα Βαζηιηθή*** 

32. Φσκάο-Αηζίδεο Θεφδσξνο 

 

            

             

 

 

* Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε απφ ηε 

πλεδξίαζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Φξαγθφπνπινο Κσλζηαληίλνο. 

** Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε απφ ηε 

πλεδξίαζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Αλδξηψηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηψηεο, ιφγσ 

πξνβιεκάησλ ζηελ δηαδηθηπαθή ζχλδεζή ηνπ. 

*** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε απφ ηε 

πλεδξίαζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα. Υνριάθα Βαζηιηθή. 

**** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζαλ απφ ηε 

πλεδξίαζε νη Γεκνηηθνί χκβνπινη ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε» θ.θ. Σζηξηγψηε 

Νίθε, Βαιάθνο Παλαγηψηεο θαη Κφκβνο Δπζηξάηηνο. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθαλ φινη νη πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο,  

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018, εθ ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ 

νη πξφεδξνη: 1) Μπηηιήλεο: Κνπδηλφγινπ Αιέμαλδξνο, 2) Λνπηξψλ: Μακψιεο Βαζίιεηνο θαη 

3) Πεξάκαηνο: Υξπζίδεο Κίκσλ.  

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. Κχηειεο 

Δπζηξάηηνο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. 

Κνπληνπξέιιεο Ζξαθιήο. 

ηελ ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθφο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο Δπζηξάηηνο, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 869/2019 απφθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο.  
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 Με νκφθσλε απφθαζε ηνπ ψκαηνο, ην 15
ν
 ζέκα Ζκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη 

ζπδεηήζεθε ακέζσο κεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 39
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην 

ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Κνπλέιιε Κωλζηαληίλν ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ ψκαηνο 

ηελ αξηζ. 87/2021 εηζεγεηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε ηίηιν «Αίηεκα 

ηνπ θ. Πνπιέιιε Υξηζηφθα γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθήο θαη ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο 

θαζψο θαη παξαβνιηθνχ θαζξέθηε ζηελ Πεξηνρή ηνπ άλσ Υάιηθα ζηε Μπηηιήλε». 

 

Ζ ππ. αξηζκ. πξση. 30610/30-09-2021 ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληψλ, 

Κπθινθνξίαο θαη Δγθαηαζηάζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο, αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

«Θέκα: Σνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθήο θαη ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο θαζψο θαη παξαβνιηθνχ 

θαζξέθηε ζηελ Πεξηνρή ηνπ άλσ Υάιηθα ζηε Μπηηιήλε 

ρεηηθφ: Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 12210/2021 έγγξαθν ηνπ θ. Υξηζηφθα Πνπιέιιε  

 

Με ην παξαπάλσ ζρεηηθφ αίηεκα ν θ. Υξηζηφθαο Πνπιέιιεο δεηάεη ηελ ηνπνζέηεζε 

πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο ζηελ δηαζηαχξσζε ηεο θχξηαο Γεκνηηθήο νδνχ ζηνλ 

Γαηδαξαλήθνξν κε ηνλ δξφκν πνπ νδεγεί ζηνλ Άλσ Υάιηθα. Δπίζεο δεηάεη ηελ ηνπνζέηεζε 

Ρπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ2 (Τπνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο) ζηνλ ηζηκεληέλην δξφκν ζηελ 

πεξηνρή Ράρε ζηνλ Άλσ Υάιηθα θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε παξαβνιηθνχ θαζξέθηε ζηελ 

ίδηα ζέζε. 

Ζ ππεξεζία καο είλαη ζχκθσλε κε ην παξαπάλσ αίηεκα θαη εηζεγείηαη ηα παξαθάησ. 

 Σελ ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο (Π-3) (ΑΝΧ ΥΑΛΗΚΑ) ζηελ 

δηαζηαχξσζε ηεο θχξηαο Γεκνηηθήο νδνχ ζηνλ Γαηδαξαλήθνξν κε ηνλ δξφκν πνπ 

νδεγεί ζηνλ Άλσ Υάιηθα, ζηε ζέζε πνπ νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο Υ= 711351, Τ= 

4329254 ζην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87 θαη ζχκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν απφζπαζκα ράξηε. 

 Σελ ηνπνζέηεζε Ρπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ2 (Τπνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο) ζηνλ 

ηζηκεληέλην δξφκν ζηελ πεξηνρή Ράρε ζηνλ Άλσ Υάιηθα ζηε ζέζε πνπ νξίδεηαη κε 

ζπληεηαγκέλεο Υ= 720823, Τ= 4328734 ζην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα 

Αλαθνξάο ΔΓΑ '87 θαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απφζπαζκα ράξηε. 

 Σελ ηνπνζέηεζε παξαβνιηθνχ θαζξέθηε ζηνλ ηζηκεληέλην δξφκν ζηελ πεξηνρή Ράρε 

ζηνλ Άλσ Υάιηθα ζηε ζέζε πνπ νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο Υ= 720827, Τ= 4328727 

ζην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87 θαη ζχκθσλα κε ην 

ζπλεκκέλν απφζπαζκα ράξηε…» 

 

Μεηά ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, αθνινχζεζε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία θαηακεηξήζεθαλ: 

 Παξφληεο: Δίθνζη έμη (26) Γεκνηηθνί χκβνπινη θαη ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο 

Μπηηιήλεο 

 «Τπέξ»: Δίθνζη έμη (26) Γεκνηηθνί χκβνπινη θαη ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο 

Μπηηιήλεο 
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ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65 ηνπ λφκνπ 3852/2010 «πξφγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» 

πεξί αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

(ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020). 

3. To άξζξν 82 ηνπ Ν.3463/06 πεξί Κχξσζε ηνπ θψδηθα Γήκνπ θαη Κνηλνηήησλ 

4. Σν ππ’ αξίζκ πξση 12210/2021 αίηεκα ηνπ θ. Υξηζηφθα Πνπιέιιε, πνπ 

επηζπλάπηεηαη 

5. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 30610/30-09-2021 ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 

πγθνηλσληψλ, Κπθινθνξίαο θαη Δγθαηαζηάζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, πνπ επηζπλάπηεηαη. 

6. Σελ αξηζ. 87/2021 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, πνπ είλαη ζπλεκκέλε 

θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο  

7. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο 

8. Σε γελφκελε ςεθνθνξία 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηελ ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο (Π-3) ζηελ δηαζηαχξσζε ηεο 

θχξηαο Γεκνηηθήο νδνχ ζηνλ «Γαηδαξαλήθνξν» κε ηνλ δξφκν πνπ νδεγεί ζηνλ «Άλω 

Υάιηθα», ζηε ζέζε πνπ νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο Υ= 711351, Τ= 4329254 ζην Διιεληθφ 

Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87 θαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απφζπαζκα ράξηε. 
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Β. ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηελ ηνπνζέηεζε Ρπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ2 (Τπνρξεωηηθή δηαθνπή 

πνξείαο) ζηνλ ηζηκεληέλην δξφκν ζηελ πεξηνρή «Ράρε» ζηνλ «Άλω Υάιηθα» ζηε ζέζε πνπ 

νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο Υ= 720823, Τ= 4328734 ζην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα 

Αλαθνξάο ΔΓΑ '87 θαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απφζπαζκα ράξηε. 

 

Γ. ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηελ ηνπνζέηεζε παξαβνιηθνύ θαζξέθηε νδηθήο θπθινθνξίαο ζηνλ 

ηζηκεληέλην δξφκν ζηελ πεξηνρή «Ράρε» ζηνλ «Άλω Υάιηθα» ζηε ζέζε πνπ νξίδεηαη κε 

ζπληεηαγκέλεο Υ= 720827, Τ= 4328727 ζην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο 

ΔΓΑ '87 θαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απφζπαζκα ράξηε. 

 

 
 

 Απφ ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο 

 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 336. 

Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεθε φπσο παξαθάησ: 

 

                Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                       Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                               ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 

 


