
  
 
 

 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 2ε/31-01-2022 ΣΑΚΣΗΚΖ ΜΔ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη κε κλεία ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΕΧΖ 

ΘΔΜA 
ΑΡ.
ΑΠ. ΘΔΜΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΔΛΖΦΘΖ 

  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  
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Δθινγή Αληηπξνέδξνπ Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:     Δθιέγεη Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο ην ηαθηηθό κέινο ηεο θ. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή γηα ην δεύηεξν κηζό ηεο 
ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, ήηνη από 09.1.2022 έσο 31.12.2023. 
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Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηα 
πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηεο ΓΔΤΑΛ κε ηίηιν: 
«Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ Γηθηύσλ 
Ύδξεπζεο Μπηηιήλεο». 
 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:       
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ έγθξηζε ησλ παξαθάησ θπθινθνξηαθώλ 
ξπζκίζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ Γηθηύσλ Ύδξεπζεο 
Μπηηιήλεο» ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο Λέζβνπ (ΓΔΤΑΛ), σο 
εμήο:  
 
ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ Α-Β 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο από ηελ αξρή ηεο Παξαζθεπατδνπ κέρξη θαη ηελ είζνδν 
ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα ππάξρεη κία ισξίδα θπθινθνξίαο αλνηρηή κε δηεπζέηεζε ηεο 
θπθινθνξίαο γηα ηηο δύν θαηεπζύλζεηο. Σν κήθνο ζην νπνίν ζα γίλνληαη εξγαζίεο είλαη 
πεξίπνπ 150 κέηξα.  
 
ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ Β-Γ 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο από ηελ είζνδν ηνπ Ννζνθνκείνπ κέρξη θαη ην 
θπζηνζεξαπεπηήξην, ζα ππάξρεη κία ισξίδα θπθινθνξίαο αλνηρηή κε δηεπζέηεζε ηεο 
θπθινθνξίαο γηα ηηο δύν θαηεπζύλζεηο. Σν κήθνο ζην νπνίν ζα γίλνληαη εξγαζίεο είλαη 
πεξίπνπ 90 κέηξα.  
 
ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ Γ-Γ 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο από ην θπζηνζεξαπεπηήξην κέρξη θαη ηελ Αγηά Θσκατο, ζα 
ππάξρεη κία ισξίδα θπθινθνξίαο αλνηρηή κε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο γηα ηηο δύν 
θαηεπζύλζεηο. Σν κήθνο ζην νπνίν ζα γίλνληαη εξγαζίεο είλαη πεξίπνπ 170 κέηξα.  
 
ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ Γ-Δ 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο από ηνλ θάζεην Παξαζθεπατδνπ κέρξη θαη ηνλ θάζεην Γξ. 



Παιακά, ν δξόκνο ζα παξακείλεη θιεηζηόο θαη ε δηνρέηεπζε ηεο θπθινθνξίαο ζα γίλεηαη 
απν παξαθείκελεο νδνύο. Σν κήθνο ζην νπνίν ζα γίλνληαη εξγαζίεο είλαη πεξίπνπ 250 
κέηξα.  
 
ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ Δ-Ε 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο έπν ηνλ θάζεην Παξαζθεπατδνπ κέρξη θαη ηνλ θάζεην Γξ. 
Παιακά, ζα ππάξρεη κία ισξίδα θπθινθνξίαο αλνηρηή κε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο γηα 
ηηο δύν θαηεπζύλζεηο. Σν κήθνο ζην νπνίν ζα γίλνληαη εξγαζίεο είλαη πεξίπνπ 135 κέηξα.  
 

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

 

 Απνθιεηζκόο ζα γίλεηαη κόλν ζηελ κία ισξίδα ηνπ δξόκνπ ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε 
πξόζβαζε ζην Βνζηάλεην Ννζνθνκείν. Σν ηκήκα ηεο νδνύ ην νπνίν ζα είλαη 
θιεηζηό αθνξά 135 κέηξα θαη είλαη απν ηελ Γξ. Παιακά - Μάπξνπ - Παξαζθεπατδνπ, 
ιόγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ απαξαίηεηνπ πιάηνπο νδνύ γηα ηαπηόρξνλε θπθινθνξία 
παξάιιεια κε ηηο εξγαζίεο. 

 

 Ο απνθιεηζκόο ζηελ θπθινθνξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ πξόθεηηαη 
λα δηαξθέζεη, όζν εθηεινύληαη εξγαζίεο, 7 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

 

 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 ηα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ 
εηζήγεζε. 
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Δπαλεμέηαζε επηβνιήο ή κε θπξώζεσλ ζην 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 
(Κ.Τ.Δ.) κε ηελ επσλπκία «STATUS» ηεο 
εηαηξείαο «Κνπινπκαξηέηνο Κ. - 
Κνπινπκαξηέηνο Φ. Ο.Δ.» έπεηηα από ηελ 
απηνςία ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο ππ’ 
αξηζκ. 313/2021 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο.  
 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:       
Σελ κε επηβνιή ησλ θπξώζεσλ πνπ νξίδεη ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο ΚΤΑ 43650/7-6-2021 
ΦΔΚ 2213/Β/8-6-2019, ζην Καηάζηεκα Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο «θαθεηέξηα-πηηζαξία 
(άλεπ παξαζθεπαζηεξίνπ)» κε ηελ επσλπκία «STATUS» ηεο εηαηξείαο «ΚΟΤΛΟΤΜΑΡΗΔΣΟ 
Κ-ΚΟΤΛΟΤΜΑΡΗΔΣΟ Φ Ο.Δ» κε εθπξνζώπνπο ηνπο  α) Κνπινπκαξηέην Κσλζηαληίλν ηνπ 
Παλαγηώηε θαη ηεο Βελεηίαο θαη β) Κνπινπκαξηέηνπ  Φώηηνπ ηνπ Παλαγηώηε  θαη ηεο 
Βελεηίαο, πνπ εδξεύεη ζηελ πεξηνρή Βαξεηά Μπηηιήλεο, θαζώο έπεηηα από ηελ ππ’ αξηζκ. 
40456/28-12-2021 απηνςία ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ε νπνία ζπζηάζεθε κε βάζε ηελ ππ’ 
αξηζκ. 313/2021 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο, ν ρώξνο δελ 
ρξεζηκνπνηνύληαλ από παηδηά θαη δελ ππήξρε ζήκαλζε πνπ λα ππνδειώλεη όηη ν ρώξνο 



ιεηηνπξγεί σο παηδόηνπνο. 
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Αίηεκα ηνπ θ. Δπζηξαηίνπ Γηαβξίκε γηα 
παξαρώξεζε ρώξνπ θνξηνεθθόξησζεο. 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:      
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο Ρ-40 (απαγνξεύεηαη ε 
ζηάζε θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ) θαη Πξ-4α, Πξ-4γ ( αξρή θαη ηέινο ηζρύνο ηεο πηλαθίδαο) 
πιελ νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο, ζην πξνβιεπόκελν από ηνλ Γήκν Μπηηιήλεο σξάξην 
ηξνθνδνζίαο  θαηαζηεκάησλ (09.00 π.κ. έσο 12.00 π.κ.), επί ηεο νδνύ Μπξνγηάλλε ζηε 
Μπηηιήλεο, ζηηο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε ζπληεηαγκέλεο Υ=720883, Τ=4330113 θαη 
Υ=720877, Τ=4330107 (Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87).  
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Αίηεκα ηεο Κνηλόηεηαο Παιαηνρσξίνπ γηα 
ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ νξηνδεηθηώλ ζε 
θεληξηθή Γεκνηηθή Οδό. 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:       
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ νξηνδεηθηώλ ζε 
δύν ζέζεηο ηεο θεληξηθήο Γεκνηηθήο νδνύ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε δηέιεπζεο 
κεγάισλ νρεκάησλ όπσο αζζελνθόξα, ππξνζβεζηηθά, απνξξηκκαηνθόξα θ.η.ι.  θαη πξνο 
εμππεξέηεζε Γεκνζίνπ πκθέξνληνο.  
Οη ζέζεηο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ νη πιαζηηθνί νξηνδείθηεο (αξρή θαη ηέινο) νξίδνληαη κε 
ζπληεηαγκέλεο α) Υ=700703, Τ=4318892 θαη Υ=700706, Τ=4318903 θαη β) Υ=700761, 
Τ=4319056 θαη Υ=700759, Τ=4319067 αληίζηνηρα ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα 
Αλαθνξάο ΔΓΑ '87 θαη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε. 
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Αίηεκα ηεο ΔΡΣ Β. ΑΗΓΑΗΟΤ γηα θαζνξηζκό 
ζέζεσλ ζηάζκεπζεο  επί ηεο νδνύ Δ. 
Βνζηάλε 69. 
 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ παξαρώξεζε 
κίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ηελ ζηάζκεπζε ηνπ ππεξεζηαθνύ νρήκαηνο αιιά θαη ησλ 
ππαιιήισλ ηεο ΔΡΣ Αηγαίνπ επί ηεο νδνύ Δ. Βνζηάλε 69 ζηε Μπηηιήλε, ηελ δηαγξάκκηζε 
ηεο ζέζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε δύν πηλαθίδσλ Ρ-40 (απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ζηάζκεπζε 
νρεκάησλ) θαη Πξ-4α, Πξ-4γ (αξρή θαη ηέινο ηζρύνο ηεο πηλαθίδαο) πιελ ππεξεζηαθνύ 
νρήκαηνο, ζηηο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε ζπληεηαγκέλεο Υ=720328, Τ=4329642 θαη Υ=720324, 
Τ=4329636 (Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87). 
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Αίηεκα ηνπ θ. Φαξόπνπινπ Κίκσλ γηα 
ηνπνζέηεζε απαγνξεπηηθήο πηλαθίδαο. 
 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:       
Δγθξίλεη ηελ κε ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο γηα απαγόξεπζε  ζηάζκεπζεο ζηε ζπκβνιή ησλ 
νδώλ Βαιασξίηνπ θαη Μαξθνπνύινπ ζηε Μπηηιήλε, σο εθ πεξηζζνύ, εθόζνλ, νύησο ή 
άιισο, απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε ζε απόζηαζε πέληε (5) κέηξσλ από ηελ 
ηoκή νηθνδνκηθώλ γξακκώλ ή ησλ λνεηώλ πξνεθηάζεσλ απηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 34 
ηνπ Ν.2696/1999 ΦΔΚ 57Α (Κώδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο). 
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Αίηεκα ηνπ θ. Υνλδξνκπίια Βαζίιε  γηα 
παξαρώξεζε ρώξνπ θνξηνεθθόξησζεο. 
 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:       
Δγθξίλεη ηε κε παξαρώξεζε ρώξνπ θνξηνεθθόξησζεο επί ηεο νδνύ Δ. Βνζηάλε ζηελ 
Μπηηιήλε, έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ θ. Υνλδξνκπίια Βαζηιείνπ θαζώο πιεζίνλ 
πιεζίνλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ππάξρεη ρώξνο θνξηνεθθόξησζεο, ν νπνίνο έρεη θαζνξηζηεί 
κε παιαηόηεξε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 



 
 

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. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 
4. Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 
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Αίηεκα ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη 
Κεδεκόλσλ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ 
Παλαγηνύδαο γηα ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ 
ζήκαλζεο ΚΟΚ. 
 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:       
Αλαβάιιεηαη ε ιήςε απόθαζεο, έσο όηνπ δηελεξγεζεί απηνςία κε ηελ ζπκβνιή ηεο 
Γηνηθήηξηαο ηεο Σκήκαηνο Σξνραίαο Μπηηιήλεο θ. Βαθάιε Υξύζα. 
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Αίηεκα ηνπ θ. Γεσξγίνπ Δπαγγειίδε γηα 
ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ νξηνδεηθηώλ έλαληη 
ηεο εηζόδνπ ηεο επηρείξεζεο ηνπ. 
 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:       
Δγθξίλεη ηελ κε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ νξηνδεηθηώλ θαη δηαγξάκκηζεο, σο εθ πεξηζζνύ, 
εθόζνλ, νύησο ή άιισο, απαγνξεύεηαη ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε κπξνζηά από ηελ είζνδν 
θαη έμνδν νρεκάησλ παξόδηνπ ηδηνθηεζίαο σο θαη απέλαληη από απηήλ, όηαλ ε νδόο είλαη 
ζηελή θαη παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο - έμνδνο νρεκάησλ εμ απηήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 34 
ηνπ Ν.2696/1999 ΦΔΚ 57Α (Κώδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο). 
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Αίηεκα ηνπ θ. Αζιάλε Δπζηξάηηνπ γηα 
ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ νξηνδεηθηώλ έμσ 
από ηελ νηθία ηνπ γηα απνηξνπή ηεο 
ζηάζκεπζεο 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:       
Δγθξίλεη ηελ κε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ νξηνδεηθηώλ επί ηεο νδνύ Γπκλαζηάξρνπ Γαπίδ 17 
ζηε Μπηηιήλε έπεηηα από αίηεκα ηνπ θ. Αζιάλε Δπζηξαηίνπ πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε 
ζηάζκεπζε, θαζώο ζύκθσλα κε ην ππ αξίζκ πξση Γ.Ο.Τ./1488/Φ.254 έγγξαθν ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ ε ηνπνζέηεζε επθάκπησλ πιαζηηθώλ 
επαλαθεξόκελσλ θπιίλδξσλ δελ πξνβιέπεηαη σο κέζν απνηξνπήο ζηάζεο – ζηάζκεπζεο 
εληόο ηνπ νξίνπ παξαηππώκαηνο ηεο νδνύ. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπο επηηξέπεηαη κόλν ζε 
δηαζηαπξώζεηο νδώλ όπνπ εκπνδίδεηαη ζπζηεκαηηθά ε ζηξνθή ησλ κέζσλ καδηθήο 
κεηαθνξάο, κε ζηόρν ηελ απνηξνπή ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. 
 


