
 
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 4ε/31-03-2022 ΣΑΚΣΗΚΖ ΜΔ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ 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 

  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  
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Δπαλεμέηαζε νξηζηηθήο δηαθνπήο  
γλσζηνπνίεζεο  ιεηηνπξγίαο & ζθξάγηζε ηνπ 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο κε ηελ 
επσλπκία  «Άδσληο ην κηθξό» πνπ βξίζθεηαη ζηε 
Μπηηιήλε επί ηεο νδνύ Βαιασξίηνπ 5 - ηδηνθηεζίαο 
θ. αθαξάθε Αλησλίνπ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
 
Σελ κε επηβνιή θύξσζεο νξηζηηθήο δηαθνπήο γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο & ζθξάγηζε 
ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηελ επσλπκία «Άδσληο ην κηθξό», ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. ΑΚΑΡΑΚΖ 
ΑΝΣΧΝΗΟΤ ηνπ Γεκεηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Βαιασξίηνπ 5 ηεο Κνηλόηεηαο 
Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 
9229/24-03-2022 γλσκνδόηεζε ηεο δηθεγόξνπ κε έκκηζζε εληνιή ηεο Ννκηθήο 
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαο Ραθαέιιαο Βαζξαθνύιε. 
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Γηαθνπή γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο & 
ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο πνπ βξίζθεηαη ζηε Μπηηιήλε επί 
ηεο νδνύ Δξκνύ 301 ηεο Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο - 
ηδηνθηεζίαο ΓΗΑΣΗΚΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
 
Αλαβάιιεη πξνζσξηλά ηελ ιήςε απόθαζεο, πξνθεηκέλνπ ην ζέκα λα εμεηαζηεί εθ λένπ 
ζηελ επόκελε πλεδξίαζε ηεο θαη λα δηεξεπλεζεί αλ πξνθύπηνπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο 
ελέξγεηεο, έπεηηα από ηελ ππ’ αξηζκ ΤΠΠΟΑ 45586/29-03-2022 αλαθιεηηθή απόθαζε ηεο 
Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Λέζβνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία αλαθαιεί ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΔΦΑΛΔ/317798/226701/6622/26-06-2019 (ΑΓΑ: ΧΓΒΤ4653Π4-ΧΜ3) 
απόθαζε ηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο  ηνπ θ. 
ΓΗΑΣΗΚΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ Σαμηάξρε κε ηελ επσλπκία «HALF TIME» πνπ βξίζθεηαη 
ζηελ νδό Δξκνύ 301 ηεο Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, εμαηηίαο ηεο κε 
ηήξεζεο ησλ όξσλ ηεο αλσηέξσ απόθαζεο θαη ηεο θαη’ εμαθνινύζεζε 
πξαγκαηνπνίεζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ ζην ελ ιόγσ ηκήκα ηνπ αθηλήηνπ. 
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Έγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάησλ  
επί ηεο αγξνηηθήο νδνύ πνπ ζπκβάιεη κε ηελ 
1ε Δπαξρηαθή νδό Μπηηιήλεο Λάξζνπ. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην: 
Δγθξίλεη ηε δεκηνπξγία εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ ζε αθίλεην θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο 
«ΚΑΠΔΣΑΝΔΛΛΖ ΑΔΒΔ », επί ηεο αγξνηηθήο νδνύ , πξνϋθηζηάκελεο ηνπ 1923 (ΦΔΚ 
191 ΑΑΠ /2006)πνπ ζπκβάιεη κε ηελ  1ε Δπαξρηαθή νδό Μπηηιήλεο - Λάξζνπ , θαη  δεηά 
ηε δεκηνπξγία  Δηζόδνπ εμόδνπ ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο κε ρξήζε εκπόξην θαη δηαλνκή 
μπιείαο. 
Α. Δπί ηνπ αθηλήηνπ θαη επί ηεο αγξνηηθήο νδνύ: 
 
1. Να ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο  γηα ηε ξύζκηζε ηεο 
θπθινθνξίαο επί ηεο αγξνηηθήο νδνύ ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό 
δηάγξακκα θαη λα θαηαζθεπαζηεί κόληκε πεξίθξαμε ζε όια ην πξόζσπν ηνπ γεπέδνπ 
πνπ εθάπηεηαη ζηνλ παξάδξνκν ηεο 1εο Δπαξρηαθήο Οδνύ Μπηηιήλεο Λάξζνπ αιιά θαη 
ζην πίζσ κέξνο  ηνπ γεπέδνπ. 
  
2. Ζ πξόζβαζε ζηελ εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά από ηελ είζνδν έμνδν πνπ 
ζα θαηαζθεπαζηεί ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα (Σνπνγξαθηθό). 
  
3. Να ηεξεζεί ε ππάξρνπζα ζήκαλζε ηεο ζπκβνιήο ηεο αγξνηηθήο νδνύ κε ηελ 1ε 
Δπαξρηαθή νδό Μπηηιήλεο Λάξζνπ ζύκθσλα κε ην ζρεηηθν έγγξαθα ηεο Γ/λζεο 
Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λέζβνπ (αξηζ. πξση. 7119ΣΓ 638/10-2-
2022  θαη αξίζκ πξση 20560/ΣΓ 1390/16-5-2014). 
 
4. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ελδεηθλπόκελσλ κέηξσλ κε επζύλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα 
πξνζθνκηζζεί ζην Γήκν Λέζβνπ  πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ θαηαζθεπήο από ηνλ 
Δπηβιέπνληα Μεραληθό ηνπ έξγνπ . 
 
Ζ ρνξεγνύκελε έγθξηζε εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ ζα ηζρύεη γηα ηέζεξα (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.  

 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 
εγθξηζε . 

 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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Έγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάησλ επί  
ηεο Γεκνηηθήο Οδνύ ζηελ Αγξνηηθή  

Πεξηθέξεηα Παιαηνρσξίνπ Πισκαξίνπ. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην: 
Δγθξίλεη ηε δεκηνπξγία εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ ζε αθίλεην θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο 
θπβαιάθε Παληειεήκσλ  γηα ηελ αλέγεξζε  Μειηζζνθνκηθνύ Δξγαζηεξίνπ, επί ηεο 
Γεκνηηθήο νδνύ, κε ηα εμήο πξόζζεηα κέηξα: 
 
Α. Δπί ηνπ αθηλήηνπ θαη επί ηεο Γεκνηηθήο  νδνύ: 
1. Να ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο  γηα ηε ξύζκηζε ηεο 
θπθινθνξίαο επί ηεο δεκνηηθήο  νδνύ ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό 
δηάγξακκα.  
2. Να θαηαζθεπαζηεί   κόληκε ζηαζεξή θαη ακεηαθίλεηε  ζε όιν ην πξόζσπν ηνπ 
εκπιεθνκέλνπ γεπέδνπ θαη ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο 
ζήκαλζεο . 
Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ελδεηθλπόκελσλ κέηξσλ κε επζύλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα 
πξνζθνκηζζεί ζην Γήκν Λέζβνπ  πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ θαηαζθεπήο από ηνλ 
Δπηβιέπνληα Μεραληθό ηνπ έξγνπ . 



Ζ ρνξεγνύκελε έγθξηζε εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ ζα ηζρύεη γηα ηέζεξα (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.  

 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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Έγθξηζε απόηκεζεο, ππνβάζκηζεο  
θξαζπέδνπ θαη δηακόξθσζεο πεδνδξνκίνπ  
ζηελ είζνδν – έμνδν πξαηεξίνπ πγξώλ  
θαπζίκσλ εληόο ηνπ νηθηζκνύ  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: 
 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο:  
Δγθξίλεη ηελ απόηκεζε θαη ππνβάζκηζε θξαζπέδνπ θαη δηακόξθσζε πεδνδξνκίνπ ζηελ 



Παιαηνθήπνπ Γέξαο. 
 

είζνδν έμνδν ηνπ πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ εληόο ηνπ νηθηζκνύ Παιαηνθήπνπ  Γέξαο, 
ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη δηάηαμε, πνπ ζεκεηώλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό 
δηάγξακκα ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ Νηθόιανπ Σακβαθέξα όπσο ππνβιήζεθε ζηελ 
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
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Έγθξηζε απόηκεζεο θαη ππνβάζκηζεο 
 θξάζπεδνπ γηα ηε δηακόξθσζε εηζόδνπ – 
 εμόδνπ απηνθηλήηνπ ζε νηθόπεδν ηδηνθηεζίαο Ν. 
παλνύ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: 
 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο:  
Δγθξίλεη ηελ απόηκεζε θαη ππνβάζκηζε θξαζπέδνπ θαη δηακόξθσζε εηζόδνπ ζην  
πξόζσπν ηνπ νηθνπέδνπ επί ηεο πιεπξάο πνπ εθάπηεηαη κε ηελ νδό Μηανύιε εληόο 
ζρεδίνπ πόιεσο  Μπηηιήλεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη δηάηαμε, πνπ ζεκεηώλεηαη ζην 
ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα όπσο ππνβιήζεθε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία 
πξνθεηκέλνπ ν ηδηνθηήηεο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ ρώξν ζηάζκεπζεο ηνπ 
απηνθηλήηνπ ηνπ. 
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Έγθξηζε επηζθεπήο πεδνδξνκίνπ κε  
δηακόξθσζε ξάκπαο γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα  
ζε θαηάζηεκα θνκκσηεξίνπ επί ηεο  
νδνύ Ναπκάρνπ Απνζηόιε 1α  κε δαπάλε  
ηνπ ηδηνθηήηε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
 
Δγθξίλεη ηελ επηζθεπή ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά  από ην θαηάζηεκα 
(θνκκσηήξην) επί ηεο νδνύ Ναπκάρνπ Απνζηόιε 1α κε αληηθαηάζηαζε ησλ πιαθώλ θαη 
ππεξύςσζή ηνπ έσο ηελ ζηάζκε ηεο θεληξηθήο ζύξαο εηζόδνπ εμόδνπ θαη δηακόξθσζε 
ξάκπαο γηα ηελ γεθύξσζε ηεο αληζνζηαζκίαο ηνπ πεδνδξνκίνπ κε δαπάλε ηνπ 
ηδηνθηήηε θαη επίβιεςε ηεο Σερληθή Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
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Έγθξηζε δεκηνπξγίαο ξάκπαο  
γηα θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ  
κε απόηκεζε θαη ππνβάζκηζε θξαζπέδνπ  
ζην  πξόζσπν ηνπ νηθνπέδνπ επί ηεο  
Εσνδόρνπ Πεγήο 75-77. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο:  
Δγθξίλεη ηελ δεκηνπξγία ξάκπαο γηα θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ ηνπ 
θαηαζηήκαηνο ηδηνθηεζίαο Καγηαληώηε Υξήζηνπ κε απόηκεζε θαη ππνβάζκηζε 
θξαζπέδνπ ζην  πξόζσπν ηνπ νηθνπέδνπ επη ηεο νδνύ Εσνδόρνπ Πεγήο 75-77  εληόο 
ζρεδίνπ πόιεσο  Μπηηιήλεο 
 

9
ν
  26 

Έγθξηζε απόηκεζεο θαη ππνβάζκηζεο  
θξαζπέδνπ θαη δηακόξθσζεο πεδνδξνκίνπ  
ζηελ είζνδν – έμνδν πξαηεξίνπ πγξώλ  
θαπζίκσλ εληόο ηνπ νηθηζκνύ Πεξάκαηνο  
Γέξαο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο:  
Δγθξίλεη ηελ απόηκεζε θαη ππνβάζκηζε θξαζπέδνπ θαη δηακόξθσζε πεδνδξνκίνπ ζηελ 
είζνδν έμνδν ηνπ πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ εληόο ηνπ νηθηζκνύ Πεξάκαηνο Γέξαο, 
ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη δηάηαμε, πνπ ζεκεηώλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό 
δηάγξακκα ηνπ  πνιηηηθνύ κεραληθνύ Νηθόιανπ θελδόλε, όπσο ππνβιήζεθε ζηελ 
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
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Δπαλεμέηαζε αηηήκαηνο ηνπ θ. Κώζηα Καξίλνπ 
ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο 
απαγόξεπζεο ζηάζεο & ζηάζκεπζεο επί 
ηεο νδνύ Αξηζηνθάλνπο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
 
ύκθσλα κε ηηο πεξηπηώζεηο β) θαη γ) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Κώδηθα Οδηθήο 
Κπθινθνξίαο απαγνξεύεηαη ε ζηάζκεπζε νρήκαηνο κπξνζηά από ηελ είζνδν θαη έμνδν 
νρεκάησλ παξνδίνπ ηδηνθηεζίαο σο θαη απέλαληη από απηήλ, όηαλ ε νδόο είλαη ζηελή 
θαη παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο έμνδνο νρεκάησλ εμ απηήο, θαζώο επίζεο θαη ζε ζέζε 
από ηελ νπνία παξεκπνδίδεηαη όρεκα πνπ ζηαζκεύεη θαλνληθά λα εμέιζεη από ην ρώξν 
πνπ έρεη ζηαζκεύζεη. 
Χο εθ ηνύην δελ θξίλεηαη αλαγθαία ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ. 
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Σνπνζέηεζε παξαβνιηθώλ θαζξεπηώλ επί  
ησλ δεκνηηθώλ νδώλ: α) Αζαλαζηάδε & ηξαηή 
Διεπζεξηάδε, β) Ξάλζνπ & Γειή θαη γ) Παλαγίηζα 
Πιεγσλίνπ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: 
 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο:  
Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε παξαβνιηθώλ θαζξεθηώλ ζύκθσλα κε ηηο ζπλλεκέλεο 
θσηνγξαθηέο, ζηηο παξαθάησ ζέζεηο: 

 ηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Αζαλαζηάδε θαη Διεπζεξηάδε ζηελ Μπηηιήλε  

 ηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Ξάλζνπ θαη Γειή ζηελ Μπηηιήλε  

 ε νδό πξνο ηελ Παλαγίηζα Πιεγσλίνπ (δύν θαζξέθηεο)  
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Υνξήγεζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο επί ηεο  
νδνύ Βνπξλάδσλ. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
 
Δγθξίλεη ηελ κε ρνξήγεζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο έμσ από ην ηαηξείν ηνπ θ. Γηαθνξώλα 
Γεσξγίνπ επί ηεο νδνύ Βνπξλάδσλ 35

Α
 ζηελ Μπηηιήλε, ιόγσ ηνπ όηη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν δελ επηηξέπεηαη ε ζηάζκεπζε. 
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Σνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθήο  
πηλαθίδαο Π08γ επί ηεο νδνύ Δθηαιηώηε. 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: 
 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο:  
Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε κίαο Πιεξνθνξηαθήο Πηλαθίδαο Π08γ (Καηεύζπλζε γηα 
πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο ηνπσλπκίεο κε πηλαθίδα κνξθήο βέινπο). 
Ζ ζέζε ηεο πηλαθίδαο νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=721302, Τ=4331302) ζην Διιεληθό 
Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87, όπσο θαίλεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο θσηνγξαθίεο 
θαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε. 
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Υσξνζέηεζε γεληθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ 
 επί ηεο νδνύ Ναπκάρνπ Απνζηνιή ζηε  
Μπηηιήλε. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: 
 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο: 

Δγθξίλεη ηε  δεκηνπξγία κίαο γεληθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηελ νδό Ναπκάρνπ 
Απνζηνιή 1 ζηε Μπηηιήλε. Ζ θαηαθόξπθε ζήκαλζε ζα πεξηιακβάλεη δύν (2) πηλαθίδεο 
Ρ-71 ηνπ ΚΟΚ πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο νξηνζεηεκέλεο 



 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
                    Κσλζηαληίλνο Κνπλέιιεο 
 
 

 
 

              Αληηδήκαξρνο Πνηόηεηαο Εσήο, Πεξηβάιιόληνο 
                                         & Γ.Δ. Θεξκήο 

 
ΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Άλεκνο Ησάλλεο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο 
2. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, ηαθηηθό κέινο 
3. Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 
4. Υννριάθα Βαζηιηθή, ηαθηηθό κέινο 

 

πεξηνρήο κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=720672, Φ=4330940) θαη (Υ=720677, Φ=4330938) ζην 
Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ ‘87. 


