ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 3η/01-03-2019 τακτής συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία
των αποφάσεων που ελήφθησαν:
ΘΕΜA

ΑΡ.
ΑΠ.

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
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Λήψη απόφασης για την έγκριση
εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού που συμβάλει με την
73η Εθνική οδό Μυτιλήνης – Θερμής

Αίτημα της Δημοτικής Κοινότητας
Λουτροπόλεως Θερμής σχετικά με
τοποθέτηση δύο (2) καθρεπτών στο
στενό οικίας Δεληγιάννη και στην
είσοδο του αγροτικού δρόμου μετά από
το
ελαιοτριβείο
Πλωμαρίτη,
στην
Λουτρόπολη Θερμής

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση
δημιουργίας εισόδου - εξόδου οχημάτων σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Λίνου
Κωνσταντίνου και Λινάρδου Γεωργίας, επί της κοινόχρηστης αγροτικής οδού, που συμβάλει με
την 73η Εθνική οδό Μυτιλήνης – Θερμής, εντός του οποίο πρόκειται να εκδοθεί άδεια για
ανέγερση Ισόγειου Βιοτεχνικού κτηρίου (Ποτοποιία), με όλα τα πρόσθετα μέτρα που
αναφέρονται ρητά στην αριθμ. πρωτ. 5604/08-02-2019 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων, Λιμενικών Έργων, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρόπολης Θερμής την
τοποθέτηση δύο (2) κυκλοφοριακών καθρεπτών στο στενό οικίας Δεληγιάννη και στην είσοδο
του αγροτικού δρόμου μετά το ελαιοτριβείο Πλωμαρίτη στην Λουτρόπολη Θερμής, σύμφωνα με
την αριθμ. πρωτ. 7639/21-02-2019 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και
Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

Αίτημα του κου Τζατζαλιάρη Ευστράτιου
σχετικά με τοποθέτηση πινακίδας λόγω
στένωσης της οδού Πολίου και
πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης
στη συμβολή των οδών Πολίου και
Ζωοδόχου Πηγής στη Μυτιλήνη

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση
πινακίδας αναγγελίας κινδύνου Κ-5 (επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές)
στην οδό Πολίου και την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση)
στη συμβολή των οδών Πολίου και Ζωοδόχου Πηγής στη Μυτιλήνη, σύμφωνα με την αριθμ.
πρωτ. 6125/12-02-2019 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών
Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

Αίτημα του κου Ράδου Χριστόφορου
σχετικά με τοποθέτηση πλαστικών
επαναφερόμενων οριοδεικτών επί της
οδού Χρύσανθου Μολίνου στη Μυτιλήνη

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Απορρίπτει το αίτημα του κου Ράδου Χριστόφορου σχετικά με
τοποθέτηση πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών επί της οδού Χρύσανθου Μολίνου στη
Μυτιλήνη, έπειτα από αρνητική γνωμοδότηση του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης.

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης
μουσικής
και
μουσικών
οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (καφέ – εστιατόριο) του
κου
Καλογερέλη
Γεώργιου
που
βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα
Βατούσας της Δ.Ε. Ερεσού – Αντίσσης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής και μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση
καφέ – εστιατόριο του κου Καλογερέλη Γεωργίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα
Βατούσας της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης μέχρι την 03:00 π.μ. ώρα εντός του
καταστήματος και για ένα έτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4447/31-01-2019 εισήγηση
του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου.
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Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης
μουσικής
και
μουσικών
οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (εστιατόριο – καφετέρια)
του κου Γιαβρίμη Αθανάσιου που
βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα
Πύργων Θερμής της Δ.Ε. Λουτροπόλεως
Θερμής
Αίτημα του Συνεδέσμου Επαγγελματιών
Αυτοκινητιστών
Αυτοκ/των
Ε.Δ.Χ
Μυτιλήνης σχετικά με κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στην Μυτιλήνη
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής και μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση
εστιατορίου - καφετέρια του κου Γιαβρίμη Αθανασίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα
Πύργων Θερμής της Δημοτικής Ενότητας Λουτροπόλεως Θερμής, εντός και εκτός του
καταστήματος και για ένα έτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7823/22-02-2019 εισήγηση
του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις που αναφέρονται ρητά στην αριθμ. πρωτ. 5909/11-02-2019 εισήγηση του Τμήματος
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Λέσβου και συγκεκριμένα:
Α) Την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-27 (απαγορεύεται η αριστερή στροφή) στη
συμβολή των οδών Ασκληπιού και Λεσβιακής Άνοιξης, επί της Ασκληπιού.
Β) Στην αυτή συμβολή επί της οδού Ασκληπιού, στο αριστερό τμήμα πλησίον του
πεζοδρομίου, την τοποθέτηση πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών ώστε να αποτρέπεται
η στάση και η στάθμευση οχημάτων στο σημείο αυτό για να μην περιορίζεται η ορατότητα στα
εξερχόμενα από την οδό Λεσβιακής Άνοιξης οχήματα.
Γ) Την επέκταση της πιάτσας ΤΑΞΙ στο απέναντι τμήμα της οδού Λεσβιακής Άνοιξης μεταξύ
των οδών Ασκληπιού και Βαλαωρίτου και οριοθέτηση αυτής με ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-70 και
Πρ-4α και Πρ-4γ που θα καθορίζουν τις τρείς (3) προβλεπόμενες θέσεις, σύμφωνα με το
1020/1/540-να έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Νικόλαος Καρασάββας

Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος,
Πολιτικής Προστασίας, Διοικητικών Υπηρεσιών & Δ.Ε. Θερμής

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

