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Μπηηιήλεο θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ: 
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Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηα 
πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηεο ΓΔΤΑΛ κε 
ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ δηθηύσλ 
ύδξεπζεο Μπηηιήλεο» ζηελ νδό ηξαηή 
Μπξηβήιε (Κπθιάδσλ) από ηελ νδό Μπθόλνπ 
έσο ηελ Θενθίινπ Υαηδεκηραήι. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ απαγόξεπζε 
θπθινθνξίαο ζηελ νδό ηξαηή Μπξηβήιε (Κπθιάδσλ) από ηελ νδό Μπθόλνπ έσο ηελ 
Θενθίινπ Υαηδεκηραήι γηα δέθα (10) εκέξεο ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 
«Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ Γηθηύσλ Ύδξεπζεο Μπηηιήλεο» ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο Λέζβνπ (ΓΔΤΑΛ). Σα νρήκαηα κε θαηεύζπλζε πξνο ηελ 
αζηπλνκία ζα εθηξέπνληαη ζηελ νδό Ήξηλαο θαη ελ ζπλερεία ζηελ νδό Π. Βνζηάλε. Σα 
νρήκαηα κε αληίζεηε θαηεύζπλζε ζα εθηξέπνληαη από ηελ Ζιία Βελέδε θαη ηελ Δκκαλνπήι 
Φπράξε. 
 

 Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο ζα 
δηεμάγεηαη αλάινγα κε ην ηκήκα ηεο νδνύ πνπ δηεμάγνληαη εξγαζίεο.  

 Ζ εμππεξέηεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ πεξηνρή ζα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηώλ από παξαθείκελεο νδνύο. 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ σο άλσ έξγνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγείηαη 
απξόζθνπηα ε θπθινθνξία ζηηο παξαπάλσ νδνύο ζα ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο 
ζήκαλζεο όπνπ απηό είλαη αλαγθαίν ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θπθινθνξηαθώλ 
ξπζκίζεσλ ηεο ΓΔΤΑΛ. 
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Υνξήγεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηελ 1

ε
 

Πάξνδν Δπαγγειηζηξίαο ζην Αθιεηδηνύ 
Μπηηιήλεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ επί ηεο 
Γεκνηηθήο νδνύ 1

ε
 Πάξνδν Δπαγγειηζηξίαο ζην Αθιεηδηνύ Μπηηιήλεο ζηνλ θ. Γεώξγην 

Κνπξηέιιε γηα ην ηδησηηθήο  ρξήζεο απηνθίλεην κε αξηζκό  θπθινθνξίαο ΗΜΑ 3460. Ζ 
ζέζε νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=721749, Τ=4329312) θαη (Υ=721752, Τ=4329308) 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.  
 

  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  
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Σξνπνπνίεζε ζρεδίνπ πόιεσο Παλαγηνύδαο 
(ΦΔΚ 385/Γ’/1-6-99) ζε ζπκκόξθσζε ηεο ππ’ 
αξηζκ. 19/2014 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο θαη ηνπ ππ’ αξηζκ. Α.. 
529/2017 Πξαθηηθνύ ηνπ Σξηκεινύο πκβνπιίνπ 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:   Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο:  
 
Α.- Σελ άξζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ βάξνπο από ηελ ηδηνθηεζία ηνπ θ. Αζαλάζηνπ 
Μπξνγηάλλε θαη ηελ απόδνζή ηεο ζηνπο αηηνύληεο κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεο Παλαγηνύδαο, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό 
δηάγξακκα πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα. Σν Γ.. εθηόο από ηε γλσκνδόηεζε γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ ξπκνηνκηθώλ γξακκώλ επηβάιιεη θαη εηζθνξά ζε γε ήηνη, εκβαδόλ 
γεπέδνπ Υ10%-50%= 168,59Υ10%-50%=8.43 η.κ.  
 
Β.- Σε δηόξζσζε ηεο Πξάμεο Δθαξκνγήο κε αξ. 3/2000, όπνπ ην πνζνζηό ησλ 32,10 
εθαηνζηώλ εμ αδηαηξέηνπ επί ηνπ λένπ νηθνπέδνπ, κε θσδηθό 2Ν ζην Ο.Σ. 1 πνπ αλαινγεί  
ζηνλ Αζαλάζην. Μπξνγηάλλε, λα θαηαζηεί  ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ. 
 
Γ.- Σε δηόξζσζε ηεο Πξάμεο Αλαινγηζκνύ κε αξ. 1/2002, σο πξνο ηελ πξνζθύξσζε  
ησλ 57,37 η.κ. ηνπ αθηλήηνπ ηνπ Αζαλαζίνπ Μπξνγηάλλε ζηελ όκνξε ηδηνθηεζία 0136019. 
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Οξηνζέηεζε ηκήκαηνο πδαηνξέκαηνο ΑΠΔΟΤ 
πνπ ζπλνξεύεη κε ηελ ηδηνθηεζία Υαξάιακπνπ 
Κακαξνύ ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα Αγηάζνπ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:   Γλσκνδνηεί ζεηηθά σο πξνο ηελ πξόηαζε νξηνζέηεζεο 
ηκήκαηνο ηνπ πδαηνξέκαηνο «ΑΠΔΟΤ» παξαπιεύξσο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. 
Υαξάιακπνπ Κακαξνύ ζηελ Κηεκαηηθή Πεξηθέξεηα Αγηάζνπ, έπεηηα από ηελ ζύκθσλε 
γλώκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν 
θάθειν ηεο κειέηεο ν νπνίνο ειέγρζεθε θαη ζεσξήζεθε από ηελ Αξκόδηα Τπεξεζία ηεο 
Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ. 
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Έγθξηζε απόηκεζεο - ππνβάζκηζεο θξαζπέδνπ 
θαη δηακόξθσζεο πεδνδξνκίνπ ζηελ είζνδν 
έμνδν πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ επί ηεο 
Οδνύ Δι. Βεληδέινπ 24 ζηε Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ απόηκεζε 
- ππνβάζκηζε θξαζπέδνπ θαη δηακόξθσζε πεδνδξνκίνπ ζηελ είζνδν έμνδν ηνπ 
πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Οδνύ Δι. Βεληδέινπ 24 ζηε Μπηηιήλε 
ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη δηάηαμε, πνπ ζεκεηώλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ εηζήγεζε 
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ Νηθόιανπ Η. θελδόλε. 
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Υνξήγεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 
θνξηνεθθόξησζεο εκπνξεπκάησλ ζηελ νδό 
Αξρηπειάγνπο ζηε Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο 
Ρ-40 (απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ) πιελ νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο, 
γηα ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ, ζηε ζέζε πνπ νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο 



Υ=721045, Τ=4331459 (Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87), ζύκθσλα κε 
ηελ ζπλεκκέλε εηθόλα, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη απξόζθνπηα ε ηξνθνδνζία 
ησλ θαηαζηεκάησλ. 
 
Ζ παξαρώξεζε ησλ αλσηέξσλ ζέζεσλ ηζρύεη κέρξη θαη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ γηα 
ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αλάπιαζε Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ  Πξνθπκαία & 
Πιαηεία απθνύο», έπεηηα ε πεξηνρή θαζίζηαηαη εξγνηάμην θαη ε παξνύζα αίξεηαη 
απηνδίθαηα. 
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Σνπνζέηεζε παξαβνιηθώλ θαζξεθηώλ ζε 
νδνύο ζην Γήκν Μπηηιήλεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε παξαβνιηθώλ θαζξεθηώλ, 
ζύκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο θσηνγξαθίεο,  ζηηο παξαθάησ ζέζεηο: 
•   ε Κύξηα Γεκνηηθή Οδό ζηα Πάκθηια έμσ από ην θαλνπνηείν ηνπ θ. Εεξβνύ Ησάλλε    
•   ε ζπκβνιή κε Γεκνηηθή νδό ζηα Πεγαδάθηα ζηελ πεξηνρή Αγία Μαξίλα  
• ηελ πεξηνρή Ράρε ζηνλ Άλσ Υάιηθα κπξνζηά από ηελ νηθία ηνπ θ. Υξήζηνπ 
Πνπιέιιε.  
 
Σα έμνδα ηεο πξνκήζεηαο ησλ θαηόπηξσλ ζα βαξύλνπλ ηνπο αηηνύληεο.   
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Σνπνζέηεζε παξαβνιηθώλ θαζξεθηώλ ζε 
νδνύο ζην Γήκν Μπηηιήλεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ 
ηνπνζέηεζε παξαβνιηθώλ θαζξεθηώλ, ζύκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο ζηελ εηζήγεζε 
θσηνγξαθίεο,  ζηηο παξαθάησ ζέζεηο: 
•    ε ζπκβνιή Γεκνηηθώλ νδώλ ζηα Πάκθηια. 
•  ε ζπκβνιή Γεκνηηθώλ Οδώλ ζηε ζέζε Παιηόο Μόξηαο πιεζίνλ ηεο θεληξηθήο 
αγνξάο. 
•  ε ζπκβνιή Γεκνηηθώλ νδώλ ζηνπο Πύξγνπο Θεξκήο έκπξνζζελ ηεο ηδηνθηεζίαο 
Υαηδεγηαλληνύ. 

7
ν
  71 

Σνπνζέηεζε Πηλαθίδαο θηλδύλνπ Κ16 ζηελ νδό 
Κπβνπνύινπ ζηελ Νεάπνιε Μπηηιήλεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηνπνζέηεζε δύν 
Πηλαθίδσλ θηλδύλνπ Κ16 (Κίλδπλνο ιόγσ ζπρλήο θίλεζεο παηδηώλ) ζηελ νδό 
Κπβνπνύινπ ζηε Νεάπνιε ζηηο  ζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=723805, 
Τ=4327481) θαη (Υ=723994, Τ=4327293)  ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο 
ΔΓΑ '87, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε. 
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Υνξήγεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηελ νδό 
Αηθαηεξίλεο Παιαηνιόγνπ ζηε Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ επί ηεο 
Γεκνηηθήο νδνύ Αηθαηεξίλεο Παιαηνιόγνπ 15 ζηε Μπηηιήλε ζηνλ θ. ηπιηαλνύ Καδαηδή 
(γηα ηελ θόξε ηνπ θ. Δηξήλε Σαμηαξρνύια Καδαηδή) γηα ην ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεην 
ηνπ κε αξηζκό  θπθινθνξίαο ΜΤΔ 9027. Ζ ζέζε νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=720247, 
Τ=4331292) θαη (Υ=720252, Τ=4331290) 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, 



 
 
 
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
                    Κσλζηαληίλνο Κνπλέιιεο 
 
 

 
 

              Αληηδήκαξρνο Πνηόηεηαο Εσήο, Πεξηβάιιόληνο 
                                         & Γ.Δ. Θεξκήο 

 
 
 

 
ΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1.- Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, Αληηπξόεδξνο 
2.- Άλεκνο Ησάλλεο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ θ. Μαλνύζνπ Παξάζρνπ 
3.- Βαηόο Ησάλλεο, ηαθηηθό κέινο 
4.- Σζαθύξεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
 

 

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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Υνξήγεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηελ νδό 
Αεξνπόξνπ Γηαλλαξέιιε ζηε Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ επί ηεο 
Γεκνηηθήο νδνύ Αεξνπόξνπ Γηαλλαξέιιε ζηε Μπηηιήλε ζηνλ θ. Μηραήι Γθαγθάιε γηα ην 
ηδησηηθήο  ρξήζεο απηνθίλεην κε αξηζκό  θπθινθνξίαο ΜΤΕ 8868. Ζ ζέζε νξίδεηαη κε 
ζπληεηαγκέλεο (Υ=720228, Τ=4331318) θαη (Υ=720219, Τ=4331320) 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. 


