
 
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 6

ε
/09-05-2022 ΣΑΚΣΗΚΖ ΜΔ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 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
  32 

Αίηεκα ηνπ θ. Καξίλνπ Κσλζηαληίλνπ ζρεηηθά 
κε ηελ παξαρψξεζε ζέζεσλ ζηάζεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Μπηηιήλεο:  
 
Δγθξίλεη ηελ παξαρψξεζε ηκήκαηνο νδνχ κήθνπο 15,00κ ζηελ νδφ Αξηζηνθάλνπο 
πιεζίνλ ηνπ μελνδνρείνπ PYRGOS SOFOKLEOYS ζε ζέζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ θ. 
Καξίλν Κσλζηαληίλν θαη απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ ζθαξίθεκα, ζην 
δηαγξακκηζκέλν ηκήκα ηνπ δξφκνπ επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά ε ζηάζε εηδηθψλ 
ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ δεκφζηαο ρξήζεο, ηαμί θαη επηβαηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο 
απηνθηλήησλ ησλ πειαηψλ ηνπ μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο θαη κφλν γηα ηελ επηβίβαζε 
θαη ηελ απνβίβαζή ηνπο, θαζψο θαη ηε θφξησζε θαη ηελ εθθφξησζε ησλ απνζθεπψλ 
ηνπο.  
 
Ζ παξαρψξεζε ηκήκαηνο νδνχ γίλεηαη γηα ηξία (3) έηε, νπφηε θαη επαλεμεηάδνληαη νη 
πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο παξαρσξήζεθε ε ζέζε, φπσο νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, 
θαη ε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ. 
 
ην δηαγξακκηζκέλν ηκήκα ηνπ δξφκνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή 
ζήκαλζε γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζηάζκεπζεο νπνηνπδήπνηε άιινπ 
νρήκαηνο πιελ ησλ ηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ δεκφζηαο ρξήζεο, ηαμί θαη 
επηβαηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθηλήησλ ησλ πειαηψλ ηνπ μελνδνρεηαθνχ 
θαηαιχκαηνο. 
 
Πξνηείλεηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη εηήζην ηέινο, πνπ 
θαηαβάιιεη ην μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα ζην δεκνηηθφ ηακείν ππέξ ηνπ δήκνπ, σο 
νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ. Δθφζνλ απνθαζηζηεί ε 
επηβνιή ηνπ ηέινπο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ην χςνο ηεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 
πνζφ ησλ εθαηφ (100) επξψ αλά παξαρσξνχκελν κέηξν.  
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Γηαθνπή γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο &  
ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο πνπ βξίζθεηαη ζηε Μπηηιήλε επί 
ηεο νδνχ Δξκνχ 301 ηεο Κνηλφηεηαο Μπηηιήλεο - 
ηδηνθηεζίαο ΓΗΑΣΗΚΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
Δγθξίλεη ηε δηαθνπή γλσζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο [αξηζ.1127295(ver.0)] & ηελ ζθξάγηζε 
ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ θ. ΓΗΑΣΗΚΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ηνπ 
Σαμηάξρε κε ηελ επσλπκία «HALF TIME» πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Δξκνχ 301 ηεο 
Κνηλφηεηαο Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, έπεηηα απφ: α) ηελ ππ’ αξηζκ. 8927/23-03-
2022 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 
ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο & Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, β) ηελ ππ’ αξηζκ. 
ΤΠΠΟΑ 45586/29-03-2022 αλαθιεηηθή απφθαζε ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Λέζβνπ θαη 
γ) ηελ ππ’ αξηζκ. 11817/13-04-2022 γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 
Μπηηιήλεο. 
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Έγθξηζε ηεο απφθαζεο ηεο Σνπ. Κνηλφηεηαο 
Παλαγηνχδαο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε 
Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ  Δλδηαθέξνληνο 
(Κ.Τ.Δ.) «Φεηνπσιείν-Οπδεξί-Μεδεδνπσιείν» 
ζε δεκνηηθφ δξφκν ηεο Κνηλφηεηαο 
Παλαγηνχδαο ηνπ θ. Σζαγθάξε Παλαγηψηε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε ζεηηθήο γλσκνδφηεζεο πξνο ηνλ θ. Σζαγθάξε Παλαγηψηε 
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 12613/19-04-2022 αίηεζε γηα βεβαίσζε  εγθαηάζηαζεο  
γηα  Κ.Τ.Δ  θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Ν. 4442/2016 θαη ηελ ΚΤΑ 16228/17-5-
2017, κε ηίηιν «Φεηνπσιείν-Οπδεξί-Μεδεδνπσιείν», ζε δεκνηηθή νδφ ηεο Κνηλφηεηαο 
Παλαγηνχδαο. 
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Έγθξηζε θαηαζθεπήο πέξγνιαο ζε θνηλφρξεζην 
ρψξν εληφο ηνπ Γεκνηηθνχ Πάξθνπ Κάησ 
Σξίηνπο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
Σελ έγθξηζε θαηαζθεπήο πέξγνιαο εκβαδνχ 34,00 η.κ. απφ ηνλ θ. Θενθάλε Λακπνχθα 
ζε θνηλφρξεζην ρψξν πνπ ηνπ  έρεη δνζεί  ζχκθσλα κε ηελ αξ. πξση Γ.Α.Π. 13091/22-9-
2021 Άδεηα Υξήζεο Κνηλφρξεζηνπ Υψξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξνβνιή  έκπξνζζελ θαη 
απέλαληη ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ εληφο ηνπ Γεκνηηθνχ πάξθνπ Κάησ Σξίηνπο. Ζ 
ρνξήγεζε ηεο παξνχζαο δελ απαιιάζζεη ηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ηελ ππνρξέσζε 
έθδνζεο άιισλ πξνβιεπφκελσλ εγθξίζεσλ ή αδεηψλ, ελψ ε ηήξεζε ησλ φξσλ θαη 
πεξηνξηζκψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, θαζνξίδνληαη 
θαηά πεξίπησζε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
 

4
ν
  36 

Έγθξηζε επέθηαζεο πεδνδξνκίνπ έκπξνζζελ 
ηδηνθηεζίαο Μακσιή Κσλζηαληίλνπ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
Δγθξίλεη ηελ επέθηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ έκπξνζζελ ηεο ηδηνθηεζίαο Μακσιή 
Κσλζηαληίλνπ επί ηεο νδνχ Ξελνθψληνο 17  εληφο ζρεδίνπ πφιεσο  Μπηηιήλεο, ζηε 
ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη δηάηαμε, πνπ ζεκεηψλεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ 
ππνβιήζεθε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
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Παξάηαζε ηζρχνο ησλ πξνζσξηλψλ 
θπθινθνξηαθψλ κέηξσλ γηα ηελ Γεκφζηα Τγεία 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ πφιε ηεο Μπηηιήλεο θαη 



 
 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 
                    Κσλζηαληίλνο Κνπλέιιεο 
 
 

 
 

              Αληηδήκαξρνο Πνηφηεηαο Εσήο, Πεξηβάιιφληνο 
                                         & Γ.Δ. Θεξκήο 

 
 
 
 
 
ΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1.- Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, Αληηπξφεδξνο 
2.- Άλεκνο Ησάλλεο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο  
ηνπ θ. Μαλνχζνπ Παξάζρνπ 
3.- Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθφ κέινο 
4.- Σζαθχξεο Παλαγηψηεο, ηαθηηθφ κέινο 

έλαληη ηνπ θνξσλντνχ πνπ εγθξίζεθαλ κε 
ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο ΔΠΕ Μπηηιήλεο. 

γηα νηθηζκνχο Παλαγηνχδα, Πάκθηια, Αγηάζν, Αθξάζη, Λνπηξά θαη Πεγή, φπσο απηέο 
εγθξίζεθαλ απφ ηηο ππ’ αξηζκ. 30/2020 (ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 46/2021), 52/2020 
(παξαηάζεθε κε ηελ 47/2021), 32/2020 (παξαηάζεθε κε ηελ 48/2021), 59/2020 
(παξαηάζεθε κε ηελ 49/2021), 53/2021,63/2021, 65/2021, 71/2021 & 72/2021 απνθάζεηο 
ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, έσο 31-05-2022 ή θάζε άιιε 
πξνζεζκία πνπ ζα νξίδεηαη εθ ηνπ λφκνπ θαη ζα ηζρχεη απηνδίθαηα. 
 


