ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 2η/08-02-2019 κατεπείγουσας συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και
με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν:
ΘΕΜA

ΑΡ.
ΑΠ.

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Έγκριση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια
της κατασκευής του έργου «Σύστημα
συλλογής και μεταφοράς λυμάτων
Πολιχνίτου έως Ε.Ε.Λ»
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τις κάτωθι
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πολιχνίτου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
1145/06-02-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Λέσβου.
i.
Για το τμήμα της κεντρικής οδού του Πολιχνίτου που αποτελείται από τα σημεία Α,Β,Γ,Δ
όσο διαρκούν οι εργασίες, η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το σημείο 1
(συμβολή Επαρχιακής οδού Μυτιλήνης - Καλλονής με το αεροδρόμιο), 2, 3, 4 με εναλλακτική
την οδό των σημείων 5, 2, 3, 4, όπως φαίνεται και στο συνημμένο σχέδιο. Η παρακαμπτήρια
οδός θα είναι διπλής κατεύθυνσης.
ii.
Για το τμήμα της οδού Νυφίδος από την καφετέρια «ΤΟΥΛΙΠΑ» σημείο Ε και προς το
παλιό σχολείο σημείο ΣΤ, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από
παρακείμενους οδούς χωρίς να γίνεται σε αυτούς καμία κυκλοφοριακή ρύθμιση, ήτοι
μονοδρόμηση ή αλλαγή της κατεύθυνσης. Θα απαγορεύεται όμως η στάση και η στάθμευση
των οχημάτων στην οδό σε όλη τη διάρκεια των εργασιών.
iii.
Στο τμήμα των οδών Πίνδου και Σκρά και συγκεκριμένα μεταξύ των σημείων Ζ, Θ, Η, η
κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις παρακείμενες οδούς, χωρίς να γίνεται
σε αυτές καμία κυκλοφοριακή ρύθμιση, ήτοι μονοδρόμηση ή αλλαγή της κατεύθυνσης. Θα
απαγορεύεται όμως η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στην οδό σε όλη τη διάρκεια των
εργασιών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Νικόλαος Καρασάββας

Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος,
Πολιτικής Προστασίας, Διοικητικών Υπηρεσιών & Δ.Ε. Θερμής
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
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3.
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7.

Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος
Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος
Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
Αποστόλου Στέφανος, τακτικό μέλος
Ψωμάς Νικόλαος, τακτικό μέλος
Μόλβαλη Ελένη, τακτικό μέλος

