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Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 11η/14-11-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των
αποφάσεων που ελήφθησαν
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Χαρακτηρισμός Αστικής Περιοχής

2o

152

Πρόταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
για καλύτερη εξυπηρέτηση των
κινουμένων (μαθητών, γονέων,
εκπαιδευτικών) προς και από το
σχολικό συγκρότημα που βρίσκεται
στη συμβολή των οδών Σίμου
Χουτζαίου και Τέρπανδρου
Αναστασιάδη στη Μυτιλήνη

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου να γνωμοδοτήσει στο
Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τον χαρακτηρισμό ως αστικής της
περιοχής που περικλείεται στην νοητή γραμμή που ξεκινά Βόρεια ως τα όρια των Τοπικών
Κοινοτήτων Κώμης και Πηγής και Δυτικά ως τα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Μόριας (στην
περιοχή Θέρμα του Κόλπου Γέρας) και Νότια εκτείνεται σε όλη την έκταση της χερσονήσου
Αμαλής
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις που προτείνονται με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55450/17.10.2016 εισήγηση του Τμήματος
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Λέσβου:
1. Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Αγ. Φωτεινής από Πάροδο Αγ. Φωτεινής έως οδό
Σίμου Χουτζαίου με κατεύθυνση κίνησης προς την οδό Χουτζαίου.
΄ 2. Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Ορέστη Κανέλλη από οδό Γρηγορίου Ρουσέλλη
έως οδό Σίμου Χουτζαίου με κατεύθυνση κίνησης προς την οδό Σίμου Χουτζαίου.
3.Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Σίμου Χουτζαίου από οδό Αγ. Φωτεινής έως οδό
Γρηγορίου Ρουσέλλη με κατεύθυνση κίνησης προς την οδό Γρηγορίου Ρουσέλλη.
4. Λειτουργία ως δρόμων κυκλοφορίας διπλής κατεύθυνσης:
α) Του τμήματος της οδού Ορέστη Κανέλλη από οδό Σίμου Χουτζαίου έως Πάροδο
Αγ.Φωτεινής.
β) Του τμήματος της Παρόδου Αγ.Φωτεινής από Ορέστη Κανέλλη έως οδό Αγ.Φωτεινής.
5. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης κάθε είδους οχημάτων σε όλο το μήκος και στις
δύο πλευρές των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους 1 έως 4 οδικών τμημάτων,
εξαιρουμένων:
α. Της αριστερής πλευράς του τμήματος της οδού Ορέστη Κανέλλη από οδό Γρηγορίου
Ρουσέλλη έως οδό Σίμου Χουτζαίου.
β. Της δεξιάς πλευράς του τμήματος της οδού Σίμου Χουτζαίου από οδό Αγίας Φωτεινής έως
οδό Γρηγορίου Ρουσέλλη.
Η στάση και η στάθμευση οχημάτων στα ανωτέρω οδικά τμήματα των εδαφίων α΄και β΄ θα
επιτρέπεται μόνο στις θέσεις που υπάρχει πεζοδρόμιο με επαρκές για την κυκλοφορία πεζών
πλάτος, αλλά όχι στις θέσεις που εμπίπτουν στη διάταξη της παραγράφου 2ι του άρθρου 34 ή σε
Α
άλλες ισχύουσες απαγορευτικές διατάξεις του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57 ΄-ΚΟΚ).
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Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για
ΑΜΕΑ στη Μυτιλήνη

6.Προτεραιότητα κίνησης :
α. Στα οχήματα που κινούνται στην οδό Ορέστη Κανέλλη έναντι των οχημάτων που κινούνται
στην οδό Σίμου Χουτζαίου.
β. Στα οχήματα που κινούνται στην οδό Αγ.Φωτεινής έναντι των οχημάτων που κινούνται
στην πάροδο Αγ. Φωτεινής.
γ. Στα οχήματα που κινούνται στην οδό Γρηγορίου Ρουσέλλη έναντι των οχημάτων που
κινούνται στην οδό Σίμου Χουτζαίου
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την παραχώρηση θέσης
στάθμευσης για το με αρ. κυκλοφορίας ΜΥΖ 3744, επί της οδού Αγ. Φωτεινής 6 στη Μυτιλήνη
σύμφωνα με τις διατάξεις για ΑΜΕΑ και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 59604/03.11.2016
εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου
Μυτιλήνη 14.11.2016
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικόλαος Καρασάββας
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής-Περιβάλλοντος-Πρασίνου
Δήμου Λέσβου
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος
2. Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος
3. Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα, αναπληρωματικό μέλος
4. Στεργίου Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος.

