
 
 
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 15

εο
/30-11-2022 ΣΑΚΣΗΚΖ - ΜΔΗΚΣΖ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ: 

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΕΩΖ 

ΠΗΝΑΚΑ 

ΘΔΜA 
ΑΡ.
ΑΠ. ΘΔΜΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΔΛΖΦΘΖ 

  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  

1
ν
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Καζνξηζκόο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα ηελ 
πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζηα δηνηθεηηθά 
όξηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:    Καζνξίδεη ηηο θάησζη ζέζεηο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηελ 
πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, όπσο 
απηέο δηακνξθώζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ ΠΗΝΑΚΑ 2 θαη ζην 
θσηνγξαθηθό πιηθό, ηα νπνία επηζπλάπηνληαη ζηελ απόθαζε. 
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Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ 
ζηελ πεξηνρή «Ππξγέιηα» ζηε Μπηηιήλε – αίηεκα 
ησλ θ.θ. Καξαβαζίιε σθξάηεο & Παξαζθεπήο. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δγθξίλεη ηελ ζεκεηαθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ 
ζρεδίνπ, θαηά ηελ νπνία θαηαξγνύληαη νη ξπκνηνκηθέο γξακκέο Α, Β θαη Γ, Γ, 25  θαη 
κεηαθέξνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ εηζήγεζε 
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ κερ. θ. Κ. Καπιαθώλε, σο εμήο: 
 
Α.- Ζ θαηαξγνύκελε ξπκνηνκηθή γξακκή Α, Β κεηαθέξεηαη ζηελ ζέζε Α, Γ θαη ε 
θαηαξγνύκελε ξπκνηνκηθή γξακκή Γ, Γ, 25 κεηαθέξεηαη ζηελ ζέζε 1,25. 
 
Β.- Ζ θαηαξγνύκελε νηθνδνκηθή γξακκή Ο,Ξ,Ν,Β,Γ,Μ.Λ,Κ,Η,Θ,Ζ,Ε  κεηαθέξεηαη ζηελ 
ζέζε Ο,Μ,Γ,Π,Ε. 
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Έγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάησλ επί ηεο 
Γεκνηηθήο Οδνύ Γ25 ζηελ εζληθή νδό Μόξηαο – 
Λάξζνπ ζην Γήκν Μπηηιήλεο - αίηεζε ηνπ θ. 
Υνλδξνκπίια Βαζηιείνπ. 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο: 
 
Δγθξίλεη ηε δεκηνπξγία εηζόδνπ - εμόδνπ νρεκάησλ ζε αθίλεην θεξόκελσλ  
ηδηνθηεζίσλ ησλ Υνλδξνκπίια  Βαζηιείνπ,  Δπάγγεινπ γνπξέιιε & ΗΑ Ο.Δ., 
Υαηδέιιε θαη Υαηδεθακάηζνπ, θαη Παληειή, ζε Γεκνηηθή νδό Γ25, ε νπνία ζπκβάιεη 
κε ηελ 36ε   Δζληθή νδό Μόξηαο – Λάξζνπ ζηα αξηζηεξά απηήο θαη αθεηέξνπ ζηελ 
Δζληθή νδό Παξάθακςεο Παλαγηνύδαο- Πακθίισλ ζηα δεμηά απηήο, ζηε πεξηνρή ηνπ 



Κνηκεηεξίνπ Παλαγηνύδαο, εληόο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ηζόγεην θηίξην θαη ζύκθσλα κε 
ηελ νηθνδνκηθή ηνπ άδεηα έρεη ρξήζε Δκπνξηθώλ απνζεθώλ. 
 
Α. Δπί ηνπ αθηλήηνπ θαη επί ηεο δεκνηηθήο  νδνύ: 
 
1. Να ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο  γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο επί 
ηεο δεκνηηθήο  νδνύ Γ25 ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θαη ηελ ηερληθή 
έθζεζε ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ Εακηξάθε Παλαγηώηε.  
 
2. Με ην αξηζ. Πξση. 3525/ΣΓ 223/4-3-2019  έγγξαθν ε Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λέζβνπ, αλαθέξεη όηη δελ απαηηνύληαη πξόζζεηα κέηξα βειηίσζεο 
ησλ ζπλζεθώλ ησλ  δπν ζπκβνιώλ θαζώο ζηηο ελ ιόγσ ζέζεηο ππάξρνπλ δηακνξθσκέλνη 
ηζόπεδνη νδηθνί θόκβνη ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ  
 
Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ελδεηθλπόκελσλ κέηξσλ κε επζύλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα 
πξνζθνκηζζεί ζην Γήκν Μπηηιήλεο πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ θαηαζθεπήο από ηνλ Δπηβιέπνληα 
Μεραληθό ηνπ έξγνπ . 
 
Ζ ρνξεγνύκελε έγθξηζε εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ ζα ηζρύεη γηα ηέζζεξα (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 επηπιένλ 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 εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάησλ επί ηεο 
Γεκνηηθήο Οδνύ ζηελ πεξηνρή Αιπθαληώλ ζην 
Γήκν Μπηηιήλεο – αίηεζε ηεο εηαηξείαο «Δηξήλε 
Αγξηηέιιε & ηα Ο.Δ.».   
      

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο: 
 
Δγθξίλεη ηε δεκηνπξγία εηζόδνπ - εμόδνπ νρεκάησλ ζε κηζζσκέλν γεσηεκαρίνπ 
εκβαδνύ 33.012,5 4η.κ, από ηελ εηαηξεία «ΔΗΡΖΝΖ ΑΓΡΗΣΔΛΛΖ & ΗΑ Ο.Δ.», ην νπνίν 
βξίζθεηαη επί ηεο δεκνηηθήο νδνύ ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή Αιπθαληώλ Μπηηιήλεο ζηε 
ζέζε «ΠΑΓΑΝΖ» εθηόο νξίσλ νηθηζκνύ, εληόο ηνπ νπνίνπ ζα εγθαηαζηαζεί κνλάδα 
απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ζηεξεώλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 
 
Α. Δπί ηνπ αθηλήηνπ θαη επί ηεο δεκνηηθήο  νδνύ: 
 
1. Να ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο  γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο επί 
ηεο δεκνηηθήο νδνύ ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο Σνπνγξάθνπ 
Μεραληθνύ θ. πκεσλίδνπ Α. Αλαζηαζίαο θαη ηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ θ. 
Μνπηαθηζή Νηθήηα. 
 
Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ελδεηθλπόκελσλ κέηξσλ κε επζύλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα 
πξνζθνκηζζεί ζην Γήκν Μπηηιήλεο πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ θαηαζθεπήο από ηνλ Δπηβιέπνληα 
Μεραληθό ηνπ έξγνπ . 
 
Ζ ρνξεγνύκελε έγθξηζε εηζόδνπ-εμόδνπ νρεκάησλ ζα ηζρύεη γηα ηέζζεξα (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 επηπιένλ 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. 

 

5
ν
  96 

 
Έγθξηζε ρνξήγεζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ 
ζηελ νδό Γξεγνξίνπ Παπακηραήι ζηελ Μπηηιήλε – 
αίηεζε ηεο θ. Πάκειαο Αζπξνινύπνπ. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ επί ηεο 
Γεκνηηθήο νδνύ Γξεγνξίνπ Παπακηραήι ζηε Μπηηιήλε ζηελ θ. Πάκεια 
Αζπξνινύπνπ γηα ην ηδησηηθήο  ρξήζεο απηνθίλεην ηεο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΜΤΕ 
4090. Ζ ζέζε νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=720585, Τ=4330528) θαη (Υ=720586, 
Τ=4330533) 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. 
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Έγθξηζε ρνξήγεζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ 
ζηελ νδό Αγίαο Θενθηίζηεο ζηελ Μπηηιήλε – 
αίηεζε ηεο θ. Υξηζηίλαο Βνγηάλλε. 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ επί ηεο 
Γεκνηηθήο νδνύ Αγίαο Θενθηίζηεο 7 ζηε Μπηηιήλε ζηελ θ. Υξηζηίλα Βνγηάλλε γηα ην 
ηδησηηθήο  ρξήζεο απηνθίλεην ηεο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΜΤΕ 7886. Ζ ζέζε νξίδεηαη 
κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=7203151, Τ=4330724) θαη (Υ=720321, Τ=4330725) 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 



 
 
 
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 
5.- Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 

 

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.  
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Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο πηλαθίδαο θηλδύλνπ Κ16 
ζηελ Κώκε Λέζβνπ. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο 
ηνπνζέηεζε δύν πηλαθίδσλ θηλδύλνπ Κ16 (Κίλδπλνο ιόγσ ζπρλήο θίλεζεο παηδηώλ) 
ζηηο  ζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=707804, Τ=4339628) θαη (Υ=707763, 
Τ=4339661) ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87, ζύκθσλα κε ηηο 
ζπλεκκέλεο ζηελ εηζήγεζε θσηνγξαθίεο. 
 


