
  
 
 
 

 
 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 12ε/01-11-2021 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  
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Έγθξηζε ή κε, θαηά παξέθθιηζε ησλ 
επηηξεπόκελσλ ρξήζεσλ, ηεο ζπλέρηζεο 
ιεηηνπξγίαο σο Κ.Τ.Δ «Καθεηέξηα-
Εαραξνπιαζηείν - Δγθαηάζηαζε 
Πηηζαξίαο-Πξαηήξην Άξηνπ θαη εηδώλ 
Αξηνπνηίαο & Εαραξνπιαζηηθήο», επί ηεο  
νδνύ Ζιία Ζιηνύ εληόο Πάξθνπ Αγίαο 
Δηξήλεο. 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο: 
 
Σελ 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 «Καθεηέξηα-Εαραξνπιαζηείν-Δγθαηάζηαζε 
Πηηζαξίαο-Πξαηήξην Άξηνπ θαη εηδώλ Αξηνπνηίαο & Εαραξνπιαζηηθήο», ζύκθσλα κε ηελ 
αίηεζε ηεο εηαηξείαο «Μ.νπζακιή Ο.Δ». 
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Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 55/2021 
απόθαζεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 
Μπηηιήλεο. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:   Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 55/2021 απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία Υξηζηνπγελληάηηθεο-
Παζραιηλήο Αγνξάο, Φπραγσγηθώλ Παηγλίσλ γηα ηηο ενξηαζηηθέο πεξηόδνπο Υξηζηνπγέλλσλ-
Απνθξηώλ-Πάζρα ζηε Γ.Κ. Μπηηιήλε, σο εμήο:  
 
Α.- Υξηζηνπγελληάηηθε αγνξά κε παξάιιειε ιεηηνπξγία ςπραγσγηθώλ παηγλίσλ-Λνύλα Παξθ, 
δηάξθεηαο δεθαελληά (19) εκεξώλ, ζα δηεμάγεηαη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 20 Γεθεκβξίνπ 
έσο 07 Ηαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο ζε δύν ζεκεία ηεο πόιεο ηεο Μπηηιήλεο ή ζην Γεκνηηθό 
θήπν ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ Ρνπζέιεηνπ Γεκνηηθνύ ζεάηξνπ  ή  ζηε πιαηεία απθνύο ή 
παξάιιεια αλάινγα κε ηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο. 
 
Β.- Παζραιηλή αγνξά, δηάξθεηαο δέθα (10) εκεξώλ, ζα δηεμάγεηαη ηε Μεγάιε Δβδνκάδα θαη 
κέρξη ηελ Λακπξνηεηάξηε εθάζηνπ έηνπο ζε δύν ζεκεία ηεο πόιεο ηεο Μπηηιήλεο, ήηνη ζην 
Γεκνηηθό θήπν ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ Ρνπζέιεηνπ Γεκνηηθνύ ζεάηξνπ  θαη ζηε πιαηεία 
απθνύο. 
 
Λεηηνπξγία ςπραγσγηθώλ παηγλίσλ-Λνύλα Παξθ, δηάξθεηαο δέθα (10) εκεξώλ, θαηά ηηο 
Απόθξηεο κε θαηαιεθηηθή εκέξα ηελ Καζαξή Γεπηέξα ζηελ Πιαηεία απθνύο θαη ζην 
Γεκνηηθό θήπν ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ Ρνπζέιεηνπ Γεκνηηθνύ ζεάηξνπ. 



 
 
Υξηζηνπγελληάηηθε θαη  Παζραιηλή αγνξά ζα πεξηιακβάλεη: 
Έσο ηέζζεξηο (4) νηθίζθνπο κέγηζηεο δηάζηαζεο εθάζηνπ 2,5η.κ. Υ 2,5η.κ., ήηνη 6,25η.κ. ζην 
Γεκνηηθό θήπν ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ Ρνπζέιεηνπ Γεκνηηθνύ ζεάηξνπ. 
ηνπο παξαπάλσ ρώξνπο δύλαηαη εθόζνλ εθθξαζηεί πξόζεζε από δηάθνξνπο εζεινληηθνύο  
πιιόγνπο λα παξαρσξνύληαη δσξεάλ επηπιένλ ηξία (3) πεξίπηεξα κέγηζηεο δηάζηαζεο  3η.κ. 
Υ 3η.κ., ήηνη 9,00η.κ.  γηα ηελ πώιεζε ησλ ρεηξνπνίεησλ εηδώλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη από ηα 
κέιε ηνπο. 
 
-Οη νηθίζθνη ζα ηνπνζεηνύληαη κε επηκέιεηα, δαπάλε θαη επζύλε ηνπ ίδηνπ ηνπ Γήκνπ θαη ζα 
απνκαθξύλνληαη  κεηά ηε ιήμε ησλ εθδειώζεσλ κε κέξηκλα ηνπ ίδηνπ. 
-Οη εγθαηαζηάζεηο πώιεζεο εκπνξεπκάησλ ζα ηνπνζεηνύληαη κε επηκέιεηα, δαπάλε θαη 
επζύλε ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηαζρόλησλ πσιεηώλ θαη ζα απνκαθξύλνληαη πάιη από ηνπο 
ίδηνπο ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκνο δελ επηβαξύλεηαη κε θαλέλα απνιύησο θόζηνο 
γηα ηελ θαηαζθεπή-ηνπνζέηεζε-απόζπξζε εκπνξεπκάησλ. 
  -Οπνηαδήπνηε  επηπιένλ  εξγαζία  θξηζεί  αλαγθαία  γηα  ηελ  θαιύηεξε  ιεηηνπξγία  ηεο 
αγνξάο  ζα  γίλεηαη  θαηόπηλ  ζπλελλόεζεο  θαη  ζπλεξγαζίαο  µε  ην  ∆ήµν.  
ε  πεξίπησζε  πνπ  νη άλσ αλαθεξόκελεο αγνξέο   δελ  πξαγκαηνπνηεζνύλ  γηα   
νπνηνδήπνηε  ιόγν   νη   ζπκκεηέρνληεο   δελ  δηθαηνύληαη λα αλαδεηήζνπλ ηα έμνδα ζηα νπνία 
ηπρόλ ππνβιήζεθαλ. Γηα ηα έμνδα απηά  ν ∆ήµνο  δε  θέξεη  θαµία  επζύλε.   
-ε  πεξίπησζε,  επίζεο,  πνπ    πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη   ν   αηηήζαο     ζπκκεηνρή,     
ππαλαρσξήζεη       ή   δελ ζπκκεηάζρεη,  ην  ηπρόλ  θαηαβιεζέλ  ηέινο  ρξήζεο  εθπίπηεη  ππέξ  
ηνπ  ∆ήµνπ  σο  εύινγε  θαη  δίθαηε  πνηληθή ξήηξα.   
Σελ  πξνζσξηλή ιεηηνπξγία ςπραγσγηθώλ παηγλίσλ - Λνύλα Παξθ θαηά ηε δηάξθεηα 
ιεηηνπξγίαο ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο αγνξάο θαη θαηά ηηο Απόθξηεο κε ηα ςπραγσγηθά παίγληα 
πνπ νξίδνληαη σο εμήο: 
ην Γεκνηηθό θήπν ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ Ρνπζέιεηνπ Γεκνηηθνύ ζεάηξνπ  ζε ρώξν νξηδόκελν 
όπσο απνηππώλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα κε ρσξνζέηεζε  έσο 4  
ςπραγσγηθώλ παηγλίσλ, ήηνη ελδεηθηηθά Σξελάθη, Καξνπζέι, ηξακπνιίλν θαη επηπιένλ 
δηάθνξα θεξκαηνθόξα παηρλίδηα.θιπ 
ηελ Πιαηεία απθνύο ζε ρώξν 285η.κ. νξηδόκελν όπσο απνηππώλεηαη ζην ζπλεκκέλν 
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα κε ρσξνζέηεζε ςπραγσγηθώλ παηγλίσλ, ήηνη ελδεηθηηθά  ή Α) 
Καξνπζέι, Φάξεκα θαη θνπεπηήξην ή Κξίθνη-Μπαιάθηα, ή Β) Καξνπζέι, Σξελάθη 7κ.Υ9κ.θαη 
Κξίθνη-κπαιάθηα, ή Γ)Καξνπζέι θαη Σξελάθη. 
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ ζα γίλεηαη ηεξνπκέλσλ ησλ εμήο πξνϋπνζέζεσλ: 
1.ε θάζε πεξίπησζε ζα εμαζθαιίδεηαη ειεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ απόζηαζεο ελάκηζη 
(1,5) κέηξνπ. 
2.Σα παίγληα δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην ύςνο ησλ ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ. 
3.ηελ Πιαηεία απθνύο ζα ηεξείηαη απόζηαζε αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) κέηξσλ 
κεηαμύ ησλ παηγλίσλ θαη ηνπιάρηζηνλ ελάκηζη (1,5) κέηξνπ από ηελ πεξίθξαμε πνπ ζα 
ηνπνζεηεζεί. 
Ζ δε ζύλδεζε ηεο παξνρήο κε ην δεκνηηθό ειεθηξηθό δίθηπν, από ηνλ θεληξηθό πίλαθα ηνπ 
Γήκνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ζα γίλεη κε επζύλε θαη δαπάλε ησλ ζπκκεηερόλησλ 
πξνζθνκίδνληαο ζηνλ Γήκν βεβαίσζε ηδηώηε ειεθηξνιόγνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ζύλδεζεο. 
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Έγθξηζε ζρεδίνπ θαλνληζηηθήο 
απόθαζεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
Υξηζηνπγελληάηηθεο-Παζραιηλήο Αγνξάο, 
Φπραγσγηθώλ Παηγλίσλ γηα ηηο 
ενξηαζηηθέο πεξηόδνπο Υξηζηνπγέλλσλ-
Απνθξηώλ-Πάζρα ζηε Γ.Κ. Μπηηιήλεο. 
 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην: Σελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνΤ θαλνληζηηθήο απόθαζεο 
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο Υξηζηνπγελληάηηθεο-Παζραιηλήο Αγνξάο, Φπραγσγηθώλ Παηγλίσλ 
γηα ηηο ενξηαζηηθέο πεξηόδνπο Υξηζηνπγέλλσλ-Απνθξηώλ-Πάζρα ζηε Γ.Κ. Μπηηιήλεο. 
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Έγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάησλ επί 
δεκνηηθήο  νδνύ πνπ ζπκβάιεη κε ηελ 1ε  
Δπαξρηαθή   νδό Μπηηιήλεο Λάξζνπ ζηε 
πεξηνρή «Παγαλή Αιπθαληώλ». 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο:  
 
Σελ έγθξηζε δεκηνπξγίαο εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ ζε αθίλεην θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο 
ηαύξνο Μειαρξνηλόο ΑΔ  Βηνηερληθό θηήξην (Πνηνπνηία), επί ηεο δεκνηηθήο νδνύ , πνπ 
ζπκβάιεη κε ηελ  1

ε
 Δπαξρηαθή νδό Μπηηιήλεο Λάξζνπ, εληόο ηνπ  νπνίν πξόθεηηαη λα εθδνζεί 

άδεηα Βηνηερληθνύ θηεξίνπ (Πνηνπνηία). 
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Αίηεκα ηνπ θ. Καξίλνπ Κώζηα ζρεηηθά κε 
ηελ απαγόξεπζε ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο 
ζηελ νδό Αξηζηνθάλνπο ζηελ Μπηηιήλε. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Γελ εγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε δύν πηλαθίδσλ Ρ-40 (απαγνξεύεηαη ε 
ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ) θαη Πξ-4α, Πξ-4γ (αξρή θαη ηέινο ηζρύνο ηεο πηλαθίδαο) 
ζηηο ζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε. 
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Πξόηαζε ειέγρνπ θαη θαηαζηνιήο θίλεζεο 
ζηελ νδό Δξκνύ ζηελ Μπηηιήλε. 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Αλαβάιιεηαη ε ιήςε απόθαζε έσο όηνπ ιεθζεί απόθαζε από ηελ 
Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπηηιήλεο. 
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Αίηεκα ηνπ θ. Θεόδσξνπ Ννύζηα ζρεηηθά 
κε ηελ ρνξήγεζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο 
ζηνλ Άλσ Υάιηθα. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Γελ εγθξίλεη ηελ παξαρώξεζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο έμσ από ηελ 
νηθία ηνπ θ. Ννύζηα Θεόδσξνπ ζηνλ Άλσ Υάιηθα. 
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Αίηεκα ηνπ θ. Γξεγνξίνπ Λαδάξνπ ζρεηηθά 
κε ηελ ρνξήγεζε άδεηαο  ζηάζκεπζεο γηα 
ΑΜΔΑ ζηελ Αγηάζν. 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ επί Γεκνηηθήο 
Οδνύ ζηελ Αγηάζν ηνπ θ. Γξεγνξίνπ Λαδάξνπ  γηα ην ηδησηηθήο  ρξήζεο απηνθίλεην κε αξηζκό  
θπθινθνξίαο ΕΥΥ 1034. Ζ ζέζε νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=705162, Τ=4328689) θαη 
(Υ=705165, Τ=4328681) 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. 



 
 
 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
                    Κσλζηαληίλνο Κνπλέιιεο 
 
 

 
              Αληηδήκαξρνο Πνηόηεηαο Εσήο, Πεξηβάιιόληνο 
                                         & Γ.Δ. Θεξκήο 

 
ΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, ηαθηηθό κέινο 
2. Βαηόο Ησάλλεο, ηαθηηθό κέινο 
3. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 
4. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
5. Άλεκνο Ησάλλεο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο 
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Αίηεκα ηνπ θ. Υαηδεζάββα Παλαγηώηε 
ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε άδεηαο  
ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ ζηελ Αγηάζν. 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Σε κε παξαρώξεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηνλ θ. Παλαγηώηε 
Υαηδεζάββα επί Γεκνηηθήο Οδνύ ζηελ Αγηάζν, δηόηη έπεηηα από ηελ απηνςία πνπ 
δηελεξγήζεθε από ηελ Τπεξεζία καο ζηε παξαπάλσ ηδηνθηεζία δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε 
γθαξαδόπνξηαο  ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θ.  Υαηδεζάββα.  
ύκθσλα κε ηελ Καλνληζηηθή Απόθαζε ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο πξνϋπόζεζε γηα ηελ 
παξαρώξεζε ζέζεσλ απνθιεηζηηθήο ζηάζκεπζεο ζε ζεκεία ηεο Πόιεο ή ησλ Οηθηζκώλ 
νρεκάησλ Α.Μ.Δ.Α. είλαη ν ελδηαθεξόκελνο ή άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ λα κελ δηαζέηεη 
ζέζε ζηάζκεπζεο ζε πξαζηά, ππισηή, θιεηζηό ρώξν ζηάζκεπζεο ή αθάιππην ρώξν ηεο νηθίαο 
ηνπ. 


