
 
 
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 16

εο
/29-12-2022 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  
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Έγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάησλ επί ηεο 
Γεκνηηθήο Οδνύ ζην Πιεγώλη ηνπ Γήκνπ 
Μπηηιήλεο - αίηεζε ηνπ θ. Βακβνύξε Παλαγηώηε. 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο: 
 
Δγθξίλεη ηε δεκηνπξγία εηζόδνπ - εμόδνπ νρεκάησλ ζε αθίλεην θεξόκελεο  
ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. Βακβνύξε Παλαγηώηε, ζε Γεκνηηθή νδό ζην Πιεγώλη ηνπ Γήκνπ 
Μπηηιήλεο, εληόο ηνπ νπνίνπ πξόθεηηαη λα αλεγεξζεί ηζόγεηα θαηνηθία.  
 
Α. Δπί ηνπ αθηλήηνπ θαη επί ηεο δεκνηηθήο  νδνύ: 
 
1. Να ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο  γηα ηε ξύζκηζε ηεο 
θπθινθνξίαο επί ηεο δεκνηηθήο νδνύ Πιεγσλίνπ Μπηηιήλεο ζύκθσλα κε ην 
ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα. 
 
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 απόηκεζεο - ππνβάζκηζεο θξαζπέδνπ 
θαη δηακόξθσζεο πεδνδξνκίνπ ζηελ είζνδν έμνδν 
πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ εληόο ηνπ νηθηζκνύ 
ηεο Πιαγηάο Πισκαξίνπ. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:  Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ 
απόηκεζε - ππνβάζκηζε θξαζπέδνπ θαη δηακόξθσζε πεδνδξνκίνπ ζηελ είζνδν 
έμνδν ηνπ πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ πνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ νηθηζκνύ ηεο 
Πιαγηάο Πισκαξίνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη δηάηαμε, πνπ ζεκεηώλεηαη ζην 
ζπλεκκέλν ζηελ εηζήγεζε ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ πηπρηνύρνπ κεραληθνύ 
Γνκηθώλ Έξγσλ θ. Γηαλλνπιέιιε Γεσξγίνπ. 
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Έγθξηζε ρνξήγεζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζηελ 
νδό Οπγγξνβιαρίαο Ηγλαηίνπ 18 ζηελ Μπηηιήλε – 
αίηεζε ηεο θ. Δπζηξαηίαο Βάκβνπξα. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ επί ηεο 
δεκνηηθήο νδνύ Οπγγξνβιαρίαο Ηγλαηίνπ 18 ζηε Μπηηιήλε ζηελ θ. Δπζηξαηία 
Βάκβνπξα γηα ην ηδησηηθήο  ρξήζεο απηνθίλεην ηεο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΜΤΖ 
9259. Ζ ζέζε νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=720357, Τ=4331058) θαη (Υ=720357, 
Τ=4331062) 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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Παξαρώξεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ 
Μηθξάο Αζίαο ζηελ Μπηηιήλε. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο: 
 
Δγθξίλεη ηελ παξαρώξεζε δύν (2) ζέζεσλ απνθιεηζηηθήο ζηάζκεπζεο ππεξεζηαθώλ 
απηνθηλήησλ ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Μπηηιήλεο επί ηεο Γεκνηηθήο νδνύ 
Μηθξάο Αζίαο, απέλαληη ηνπ Γηθαζηηθνύ Μεγάξνπ Μπηηιήλεο, ζηε ζέζε πνπ νξίδεηαη 
κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=721237, Τ=4331820), (Υ=721232, Τ=4331817), (Υ=721229, 
Τ=4331822),  θαη (Υ=721233, Τ=4331825), ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα 
Αλαθνξάο ΔΓΑ '87, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε. 
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Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο παξαβνιηθνύ θαζξέθηε 
ζηελ νδό Γεσξγίνπ Μνύξα ζηελ Μπηηιήλε – 
αίηεζε ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 
10νπ Νεπηαγσγείνπ Μπηηιήλεο. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο ηελ 
ηνπνζέηεζε παξαβνιηθνύ θαζξέθηε ζηελ δεκνηηθή νδό Γεσξγίνπ Μνύξα ζηελ 
Μπηηιήλε απέλαληη από ηελ πόξηα εμόδνπ ηνπ 10νπ Νεπηαγσγείνπ Μπηηιήλεο ιόγσ 
έιιεηςεο νξαηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο ζηελ εηζήγεζε θσηνγξαθίεο. 
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Γλσκνδόηεζε ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 
Πνιενδνκηθήο Μειέηεο νηθηζκώλ Υαιίθσλ θαη 
Πξάμε Δθαξκνγήο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 
Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Α.- Γλσκνδνηεί ππέξ ηεο νινθιήξσζεο ηεο πνιενδνκηθήο 
κειέηεο κε ηίηιν: «ύληαμε θηεκαηνινγηθώλ δηαγξακκάησλ, ηξνπνπνίεζε β’ θάζεο 
αλαζεώξεζεο πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη πξάμε εθαξκνγήο ησλ νηθηζκώλ Υαιίθσλ 
θαη επεθηάζεηο απηώλ», όπσο απηή ζπληάρζεθε από ηνπο κειεηεηέο θ. Ακπειηθηώηε 
Κσλζηαληίλν θαη ηελ θ. Παληειαξνύδε Δπζηξαηία – Οπξαλία. 
 
 
Β.- Παξαπέκπεη ηελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 5227/12-12-2022 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 
Υσξνηαμίαο & Πνι. Δθαξκνγώλ ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, 
πεξί έγθξηζεο ηεο δηάιπζεο ηεο ζύκβαζεο κε ηίηιν: «ύληαμε θηεκαηνινγηθώλ 
δηαγξακκάησλ, ηξνπνπνίεζε β’ θάζεο αλαζεώξεζεο πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη 
πξάμε εθαξκνγήο ησλ νηθηζκώλ Υαιίθσλ θαη επεθηάζεηο απηώλ» κεηαμύ ηνπ Γήκνπ 



 
 
 
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
                    Κσλζηαληίλνο Κνπλέιιεο 
 
 

 
 

              Αληηδήκαξρνο Πνηόηεηαο Εσήο, Πεξηβάιιόληνο 
                                         & Γ.Δ. Θεξκήο 

 
 
 

 

ΣΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.- Βαηόο Ησάλλεο, ηαθηηθό κέινο 
2.- Σζαθύξεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
3.- Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 
4.- Υνριάθα Βαζηιηθή, ηαθηηθό κέινο 

Μπηηιήλεο θαη ησλ κειεηεηώλ Ακπειηθηώηε Κσλζηαληίλν θαη Παληειαξνύδε 
Δπζηξαηία- Οπξαλία ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ιόγσ 
αξκνδηόηεηαο. 
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Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 69/2022 απόθαζεο ηεο 
Γεκ. Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο ζρεηηθά κε ηελ 
εγθαηάζηαζε Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ 
Δλδηαθέξνληνο (Κ.Τ.Δ.) «Αλαςπθηήξην - 
Παληνπσιείν - Πξαηήξην άξηνπ θαη 
δαραξνπιαζηηθήο» ζηελ oδό Υξπζνκαιινύζεο 
20Γ ζηε Μπηηιήλε. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ: Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε ζεηηθήο γλσκνδόηεζεο πξνο ηνλ θ. 
Αλησλέιιε Γεκήηξην γηα ηελ εγθαηάζηαζε Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ 
Δλδηαθέξνληνο (Κ.Τ.Δ.) «Αλαςπθηήξην - Παληνπσιείν - Πξαηήξην άξηνπ θαη 
δαραξνπιαζηηθήο» ζηελ νδό Υξπζνκαιινύζεο 20Γ ζηε Μπηηιήλε, ζύκθσλα κε ηελ 
ππ’ αξηζ. πξση. 41519/13-12-2022 αίηεζε ηνπ γηα ρνξήγεζεο βεβαίσζεο 
εγθαηάζηαζεο Κ.Τ.Δ θαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ηνπ Ν. 4442/2016 θαη ηεο 
ΚΤΑ 16228/17-5-2017. 
 


