
 
 
 
 

 
 Με ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ αξηζκ. 8

ε
/03-06-2022 ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑ ΕΧΖ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

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» ζηνλ θόκβν Δ. Βνζηάλε – 
Θενθίινπ Υαηδεκηραήι θαη ζηελ νδό 
Παξαζθεπατδε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  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) ζηνλ θόκβν Δ. Βνζηάλε – Θενθίινπ Υαηδεκηραήι θαη 
ζηελ νδό Παξαζθεπατδε, σο εμήο:  
 
Α) ΣΜΖΜΑ Α-Β: ΘΔΟΦΗΛΟΤ ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΖΛ (ΚΟΜΒΟ ΘΑΛΑΔΛΛΖ) (2 ΖΜΔΡΔ) 
Θα αλνηρηεί ζθάκκα. Απηνί πνπ ζα έξρνληαη από ηνλ Άλσ Υάιηθα ζα εθηξέπνληαη ζηελ 
νδό Παξαζθεπαΐδε. 
 
Β) ΣΜΖΜΑ Β-Γ: ΠΑΡΑΚΔΤΑΨΓΖ (10 ΖΜΔΡΔ) 
Ζ νδόο είλαη κνλήο θαηεύζπλζεο κε θάζνδν πξνο ηελ Οηθνλόκνπ ηάμε. Ζ θάζνδνο ζα 
ιεηηνπξγεί κε ζηελόηεηα ρώξνπ. Γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα ε δηέιεπζε ησλ 
νρεκάησλ ζα ζηακαηάεη γηα ιόγνπο ηήξεζεο κέηξσλ αζθαιείαο θαη θαηαζθεπαζηηθνύο. 
(Γηέιεπζε θαη ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ). 
 

 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 θαη εξγνηαμηαθά θαλάξηα όπνπ απηό είλαη αλαγθαίν ζύκθσλα κε ηελ 
κειέηε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ηεο ΓΔΤΑΛ. 
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Έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηα 
πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηεο ΓΔΤΑΛ κε 
ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ δηθηύσλ 
ύδξεπζεο Μπηηιήλεο» ζηα ηκήκαηα: α) Οδόο 
Διεπζεξηάδε ηξαηή, β) Οδόο Δπαγγειίζηξηαο 
θαη γ) Οδόο Δπαγγειίζηξηαο πξνο «Παπζίιεπν». 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  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) ζηα ηκήκαηα: α) Οδόο Διεπζεξηάδε ηξαηή, β) Οδόο 
Δπαγγειίζηξηαο θαη γ) Οδόο Δπαγγειίζηξηαο πξνο «Παπζίιεπν», σο εμήο:  
 
Α) Σκήκα Α - Β : Οδόο Διεπζεξηάδε ηξαηή (2

ε
 εβδνκάδα) 

Από ηελ δηαζηαύξσζε ηεο ηξαηή Διεπζεξηάδε κε ηελ Δπαγγειίζηξηαο. Μέρξη ην 
STATUS (δειαδή ζε όιν ηελ ηξαηή Διεπζεξηάδε) ζα θνπεί ην ξεύκα κε θαηεύζπλζε 
πξνο ηνλ παξαιηαθό δξόκν ηνπ αεξνδξνκίνπ. Ζ δηέιεπζε ζην αληίζεην ξεύκα θαζώο θαη 
ε είζνδνο νρεκάησλ από ηνλ θόκβν έκπξνζζελ ηνπ STATUS ζα είλαη δπλαηή. 
 
Β) Σκήκα Β - Γ: Οδόο Δπαγγειίζηξαο (3

ε
 εβδνκάδα) 

Θα θιείζεη ην έλα ξεύκα θπθινθνξίαο ελώ ε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο ζα γίλεηαη κε 
εξγνηαμηαθά θαλάξηα. 
 
Γ) Σκήκα  Γ - Γ: Οδόο Δπαγγειίζηξαο πξνο Παπζίιεπν  (1

ε
 εβδνκάδα) 

Θα θιείζεη ην έλα ξεύκα θπθινθνξίαο ελώ ε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο ζα γίλεηαη κε 
εξγνηαμηαθά θαλάξηα. 

 

 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 θαη εξγνηαμηαθά θαλάξηα όπνπ απηό είλαη αλαγθαίν ζύκθσλα κε ηελ 
κειέηε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ηεο ΓΔΤΑΛ. 
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Έλαξμε δηαδηθαζίαο θύξσζεο δηθηύνπ 
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ  ζηνλ νηθηζκό «ΚΑΛΑ  
ΝΔΧΝ ΚΤΓΧΝΗΧΝ» ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο  
Λνπηξόπνιεο Θεξκήο. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Δγθξίλεη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θύξσζεο δηθηύνπ 
θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζηνλ νηθηζκό «θάια Νέσλ Κπδσληώλ» ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα 
Λνπηξόπνιεο Θεξκήο, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν αληίγξαθν ηνπ ζεκαηηθνύ Υάξηε 1, 
γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1111/17-05-2022 εηζήγεζε ηνπ 
Σκήκαηνο Πνι. Δθαξκνγώλ & ρεδηαζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ 
Μπηηιήλεο. 
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Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ 
πόιεσο Μπηηιήλεο ζηε πεξηνρή «Κηόζθη» ζην 
Ο.Σ. Γ353α επί ηεο νδνύ Γαηεινύδσλ (θαηόπηλ 
αηηήκαηνο ηνπ θ.  Βόκβα Φνίβνπ). 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο: 
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ πόιεσο Μπηηιήλεο ζηε πεξηνρή 
«Κηόζθη» ζην Ο.Σ. Γ353α επί ηεο νδνύ Γαηεινύδσλ, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 
ζρεδηάγξακκα θαη ζπγθεθξηκέλα όπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 



 
α) θαηαξγείηαη ε πξνβιεπόκελε κε δηαλνηρζείζα νδόο γηα ηελ νπνία δεηήζεθε ε άξζε 
απαιινηξίσζεο θαη γίλεηαη ελνπνίεζε ησλ ΟΣ Γ353 θαη ΟΣ Γ353α,  
 
β) κε ηελ θαηάξγεζε ηεο αλσηέξσ νδνύ, ε ηδηνθηεζία ηνπ αηηνύληα γίλεηαη άξηηα θαη 
νηθνδνκήζηκε  θαη εθαξκόδνληαη  νη ηζρύνληεο όξνη δόκεζεο θαη αξηηόηεηαο ηεο 
πεξηνρήο. 
  
γ) παύεη λα ξπκνηνκείηαη ε ηδηνθηεζία κε ΚΑΔΚ 3305664903024 κε  θηίζκα λνκίκσο 
πθηζηάκελν ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 399/1985 νηθνδνκηθή άδεηα .Ζ εηζθνξά ζε γε γηα 
ηελ ελ ιόγσ ηδηνθηεζία ζα κεηαηξαπεί  ζε ηζάμηα ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή, 
 
δ) ηξνπνπνηείηαη ε επηηξεπόκελε ρξήζε γεο ηνπ ΟΣ Γ353α, ζε Πνιενδνκηθό Κέληξν 
ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ΓΠ  Μπηηιήλεο ΦΔΚ 328/ΑΑΠ/2007,  
 
ε) ν δηαρσξηζκόο ηεο πθηζηάκελεο ρξήζεο γεο Γηνίθεζε ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 
ζρέδην γηα ην Ο.Σ.Γ353 από  ηελ ρξήζε γεο Πνιενδνκηθό Κέληξν ,γίλεηαη ζύκθσλα κε 
ηελ  εγθύθιην 55/88, θαη ζπκβνιίδεηαη κε καύξε αμνληθή γξακκή θαη νη θνξπθέο ηεο 
γξάθνληαη κε ηνπο θόθθηλνπο ζπκβνιηζκνύο Α’,Β’,Γ’,Γ,Δ, 
 
ζη) επηβάιιεηαη εηζθνξά ζε γε ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ αηηνύληα 21,95 η.κ. ε νπνία 
απνηππώλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρεδηάγξακκα κε ηα ζηνηρεία Α,Ο,Ξ,Ο΄,Α. (Δεηζ.γε=21,95 
η.κ.), 
 
δ) θαηαξγείηαη ε ξπκνηνκηθή γξακκή 1,2,3,4. θαη κεηαθέξεηαη επί ησλ  πθηζηάκελσλ  
καληξόηνηρσλ επί ηεο νδνύ Μ. Αζίαο θαη 
 
ε) ε πθηζηάκελε νηθνδνκηθή γξακκή επί ησλ πξνζώπσλ ησλ νηθνδνκώλ ζηελ νδό Μ. 
Αζίαο  επεθηείλεηαη θαη επί ηνπ πξνζώπνπ ηεο ηδηνθηεζίαο κε ΚΑΔΚ 3305664903024. 
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Αίηεκα ηεο Κνηλόηεηαο Αγηάζνπ γηα ηελ 
κνλνδξόκεζε ηεο νδνύ Κνλίηζεο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  Δγθξίλεη ηελ πξνζσξηλή κνλνδξόκεζε ηεο νδνύ Κνλίηζεο 
ζηνλ Οηθηζκό ηεο Αγηάζνπ όπσο απηό θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε. Ζ 
ηζρύο ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζα είλαη έσο 31-05-2022 ή θάζε άιιε πξνζεζκία πνπ ζα 
νξίδεηαη εθ ηνπ λόκνπ θαη ζα ηζρύεη απηνδίθαηα. 
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Σνπνζέηεζε πιαζηηθώλ νξηνδεηθηώλ επί ηεο 
νδνύ Βνπξλάδσλ ζηε Μπηηιήλε. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:    
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο: 
Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ νξηνδεηθηώλ, ζηα ζεκεία πνπ νξίδνληαη (αξρή θαη 
ηέινο) κε ηηο ζπληεηαγκέλεο (Υ=720741, Τ=4331134 θαη Υ=720655, Τ=4331140) θαη  
(Υ=720655, Τ=4331133 θαη Υ=720730, Τ=4331129) αληίζηνηρα ζην Διιεληθό Γεσδαηηηθό 
ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απόζπαζκα ράξηε. 



  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ  
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Έγθξηζε ρεδίνπ Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ 
Ορεκάησλ (ΦΖΟ) Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  

Α.- Δγθξίλεη ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ Π1α, Π1β, Π2 θαη Π3 

ηεο ππ. αξηζ. 3256/08-02-2022 (ΑΓΑM: 22SYMV010019398) ύκβαζεο κε ηίηιν: 

«ΔΚΠΟΝΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΦΟΡΣΗΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (.Φ.Ζ.Ο.) ΣΟΝ ΓΖΜΟ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ». 

Β.- Δγθξίλεη ην ρέδην Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) ζηνλ Γήκν Μπηηιήλεο, 

όπσο απηό εθπνλήζεθε από ηνλ αλάδνρν θ. Βνπιέιιε Παλαγηώηε δπλάκεη ηεο ππ΄ αξηζκ. 

3256/08-02-2022 ύκβαζεο (ΑΓΑM: 22SYMV010019398). 
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Έγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ νρεκάησλ επί ηεο 
Γεκνηηθήο Οδνύ Γ25. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο: 

Δγθξίλεη ηε δεκηνπξγία εηζόδνπ - εμόδνπ νρεκάησλ ζε αθίλεην θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο 
ηεο εηαηξείαο «Λενληήο Γεκήηξηνο θαη Ζιίαο Ο.Δ.» ζε Γεκνηηθή νδό Γ25 , γηα ην ππό 
αλέγεξζε βηνηερληθό θηίξην κε ρξήζε Υνλδξεκπόξην.  
 
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 ηεο  πνιηηηθνύ κεραληθνύ Γέζπνηλαο Καηζαξνύ.  

 
2. Με ην αξηζ. πξση3525/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 
αγξνηηθήο νδνύ πνπ ζπκβάιεη κε ηελ 9

ε
 

επαξρηαθή νδνό Θεξκήο – Πεγήο – Λάκπνπ 
Μύισλ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ:  
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο: 

Δγθξίλεη ηε δεκηνπξγία εηζόδνπ - εμόδνπ νρεκάησλ ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο 
«LAFARGE BETON», επί ηεο αγξνηηθήο νδνύ πνπ ζπκβάιεη κε ηελ  9

ε
 Δπαξρηαθή νδό 

Θεξκή Πεγή Λάκπνπ Μύινη. 



 
Δπί ηνπ αθηλήηνπ θαη επί ηεο αγξνηηθήο νδνύ: 

 
1. Να ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο  γηα ηε ξύζκηζε ηεο 

θπθινθνξίαο επί ηεο αγξνηηθήο νδνύ ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό 
δηάγξακκα θαη λα θαηαζθεπαζηεί κόληκε πεξίθξαμε ζε όια ην πξόζσπν ηνπ γεπέδνπ 
πνπ εθάπηεηαη κε ηελ αγξνηηθή νδό.  

 
2. Ζ πξόζβαζε ζηελ εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά από ηελ είζνδν 

έμνδν πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα (Σνπνγξαθηθό). 
 
3. Να ηεξεζεί ε ππάξρνπζα ζήκαλζε ηεο ζπκβνιήο ηεο αγξνηηθήο νδνύ κε ηελ 

9
ε
 Δπαξρηαθή νδό  Θεξκή Πεγή Λάκπνπ Μύινη  ζύκθσλα κε ην ζρεηηθν έγγξαθα ηεο 

Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λέζβνπ (αξηζ. πξση. 12286/ΣΓ 
1061/8-3-2022). 

 
4. 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 ρνξήγεζεο άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ 
ζην Νενρώξη Λέζβνπ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ ζε 
Γεκνηηθή νδό ζηελ ζέζε Πιάηαλνο ζην Νενρώξη Λέζβνπ θνληά ζηελ νηθία ηεο θ. νθίαο 
Μνπρηνύξε γηα ην ηδησηηθήο  ρξήζεο απηνθίλεην κε αξηζκό  θπθινθνξίαο ΚΥΤ 9280. Ζ 
ζέζε νξίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο (Υ=700892, Τ=4322287) θαη (Υ=700891, Τ=4322284) 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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Απαγόξεπζε θπθινθνξίαο νρεκάησλ 18 & 19 
Ηνπλίνπ 2022 ζηελ πεξηνρή Σζακάθηα. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δγθξίλεη ηελ απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο γηα ηηο εκέξεο 18 
& 19 Ηνπλίνπ 2022 ζηε Λεσθόξν Δζληθήο Αληίζηαζεο κεηά ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο, 
από ην ζεκείν πνπ νξίδεηαη κε ηηο ζπληεηαγκέλεο (Υ: 721469, Φ: 4331394) ζην Δζληθό 
ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ ‘87 ζηελ πεξηνρή Σζακάθηα, πξνθεηκέλνπ λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε εηήζηα εθδήισζε E.U. in my Region ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ 
Αηγαίνπ 2022.  
 
 



 
 

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.- Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθό κέινο 
5.- Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθό κέινο 
6.- Υνριάθα Βαζηιηθή, ηαθηηθό κέινο 
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Αίηεκα ηεο Κνηλόηεηαο Πιαγηάο γηα ηελ 
πεδνδξόκεζε ηεο πιαηείαο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δγθξίλεη ηελ πξνζσξηλή πεδνδξόκεζε ησλ Γεκνηηθώλ 
δξόκσλ γύξσ από ηελ πιαηεία ηνπ νηθηζκνύ κε ηελ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ Ρ55 (Οδόο ππνρξεσηηθήο δηέιεπζεο πεδώλ) γηα ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο 
από 10/6/2022 έσο 30/09/2022. Ζ ηζρύο ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ ζα είλαη έσο 31-05-
2022 ή θάζε άιιε πξνζεζκία πνπ ζα νξίδεηαη εθ ηνπ λόκνπ θαη ζα ηζρύεη απηνδίθαηα 
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Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο ζηεγάζηξνπ ζηάζεο 
Αζηηθνύ ΚΣΔΛ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ: Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Μπηηιήλεο: 
 
Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε ζηεγάζηξνπ ζηάζεο ζηελ δηαδξνκή ηνπ Αζηηθνύ ΚΣΔΛ 
Μπηηιήλεο «Μπηηιήλε ηξαηόπεδν 296 Μόξηα 124-126 ηξαηόπεδν Πεξηνρή Παγαλή 
(Κπξηαδή)» ζηελ ππ αξίζκ 16 ζηάζε «124-126 ηξαηόπεδν» γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
επηβαηηθνύ θνηλνύ ιόγσ ηνπ θαηαζηήκαηνο Jumbo.  
 


