
  
 
 
 
  

Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 11η/01-12-2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των 
αποφάσεων που ελήφθησαν: 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΘΕΜA ΑΡ.
ΑΠ. 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1
ο
 134 Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης 

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του έργου:   
«Βελτίωση και Αναβάθμιση Κυρίας 
Αστικής Αρτηρίας Ελευθερίου 
Βενιζέλου  (Τμήμα  Σουράδας – 
Μακρύς  Γιαλός)  

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 73538/30.10.2017 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου και την Τεχνική Έκθεση κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων του έργου: «Βελτίωση και Αναβάθμιση Κυρίας Αστικής Αρτηρίας Ελευθερίου 
Βενιζέλου (Τμήμα  Σουράδας – Μακρύς  Γιαλός)» με τα συνημμένα σχέδια αυτής 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

1
ο
  135 Τοποθέτηση στεγάστρου στο 

Γυμνάσιο Λουτροπόλεως Θερμής 
Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τοποθέτηση δύο 
στεγάστρων στις δύο πλευρές του δρόμου που βρίσκεται το Γυμνάσιο Λουτροπόλεως Θερμής 
και συγκεκριμένα πάνω στο φαρδύτερο μέρος των πεζοδρομίων που έχουν κατασκευασθεί στην 
Τ.Κ. Πύργων Θερμής της Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θερμής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
72506/24.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου και σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του υπάρχοντος στεγάστρου 

2
ο
  136 Ασφάλεια μαθητών 4

ου
 Δημοτικού 

Σχολείου και 2
ου

 Γυμνασίου Μυτιλήνης 
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση δύο 
πινακίδων Κ-16 (Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) ανά μία για κάθε είσοδο –έξοδο του 
σχολικού συγκροτήματος 4

ου
 Δημοτικού Σχολείου και 2

ου
 Γυμνασίου στις οδούς Πιττακού και 

Αθηνάς και τη μη τοποθέτηση μπάρας στην είσοδο-έξοδο επί της οδού Πιττακού σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 71621/21.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Λέσβου καθώς και την τοποθέτηση πλαστικών κολονακίων απέναντι από την είσοδο –έξοδο του 
ως άνω σχολικού συγκροτήματος επί της οδού Πιττακού  

3
ο
  137 Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 

επί της οδού Στρ. Μυριβήλη 108 για τις 
ανάγκες του 1

ου
 Εργαστηριακού 

Κέντρου Μυτιλήνης 

Ομόφωνα αποφασίζει:   Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την απαγόρευση στάσης 
και στάθμευσης οχημάτων με την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης πάνω στο 
κυκλοφορήσιμο πλάτος της οδού και επί μήκους τριάντα μέτρων πριν την πόρτα εισόδου του 1

ου
 

Εργαστηριακού Κέντρου Μυτιλήνης της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 72500/24.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου 

4
ο
  138 Αίτημα κ. Ιωάννη Ματσίνου για 

τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης στη 
διασταύρωση των οδών 
Παπαδιαμάντη και Ελ. Βενιζέλου στη 
Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση πινακίδας 
σήμανσης σύμφωνα με την ληφθείσα αριθμ. 134/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ. με την οποία 
εγκρίθηκε η Τεχνική Έκθεση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Βελτίωση και Αναβάθμιση 
Κυρίας Αστικής Αρτηρίας Ελευθερίου Βενιζέλου (Τμήμα  Σουράδας – Μακρύς  Γιαλός)» και 
κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά την εκτέλεση του προαναφερόμενου 
έργου 
 



  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                    Νικόλαος Καρασάββας 

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

                           
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Αλεξίου Δημήτριος, τακτικό μέλος 
2. Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
3. Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος 
4. Κουμαράς Αντώνιος, αναπληρωματικό μέλος 

5. Μόλβαλη Ελένη, τακτικό μέλος. 

5
ο
  139 Αίτημα κ. Παν. Χατζάρα για 

τοποθέτηση πλαστικών κολονακίων 
επί της οδού Λοχ. Μανωλακέλλη στη 
Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την απόρριψη του 
αιτήματος του κ. Παν. Χατζάρα για τοποθέτηση πλαστικών κολονακίων επί της οδού Λοχ. 
Μανωλακέλλη 16 στη Μυτιλήνη και την αφαίρεση των υπαρχόντων δύο πλαστικών κολονακίων 
επί της ως άνω οδού στη Μυτιλήνη σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 70935/15.11.2017 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου 

6ο 140 Αίτημα κ. Μαρίας Κεχαγιά για 
τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 στις 
εργατικές κατοικίες Νοσοκομείου στη 
Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση  
πινακίδας Ρ-40 στις εργατικές κατοικίες Νοσοκομείου αρ. 32 στη Μυτιλήνη  

7
ο
  - Αίτημα κ. Μαρίας Πάλλη για 

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
επί της οδού Κυδωνιών 16Β στη 
Μυτιλήνη 

Αποσύρεται 
 

8ο 141 Εγκατάσταση πινακίδων για την 
υλοποίηση του έργου: «Σημάνσεις και 
διαδρομές στα οχυρά της αρχαίας 
Ερεσίας» 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση τοποθέτησης 
πινακίδων σήμανσης διαδρομής και πινακίδων πληροφόρησης για την υλοποίηση του έργου 
«Σημάνσεις και διαδρομές στα οχυρά της αρχαίας Ερεσίας» με μέριμνα και δαπάνη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λέσβου στις παρακάτω περιοχές: 

1. Επί της αγροτικής οδού που οδηγεί στη Μονή Κρυοκόπου Αντίσσης, στα οχυρά της 
Σκαμνιούδας και του Κουρούκλου 

2. Επί της αγροτικής οδού- Ερεσού–Σιγρίου, στην περιοχή του Λεσβά, δύο πινακίδες και 
στην περιοχή του Σκορδαλού, μια πινακίδα 

3. Επί της αγροτικής οδού Ερεσού-Σιγρίου, στη διασταύρωση για Μελάδια και επί της 
αγροτικής οδού που οδηγεί στα Μελάδια, στο ομώνυμο οχυρό, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 71300/16.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41856/18.07.2017 έγγραφο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λέσβου 

9ο 142 Απαγόρευση στάθμευσης στο Λιμάνι 
Μήθυμνας 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μήθυμνας την απαγόρευση 
στάθμευσης με τοποθέτηση πινακίδας Ρ-39 στο λιμάνι της Μήθυμνας απέναντι από την εκκλησία 
του Αγ. Νικολάου για τον ασφαλή ανεφοδιασμό καυσίμων για τα αλιευτικά και τουριστικά σκάφη 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 71408/17.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 69000/06.11.2017 έγγραφο της Δ.Κ. Μήθυμνας 
στο οποίο επισυνάπτεται σκαρίφημα και υποδεικνύεται το σημείο τοποθέτησης της πινακίδας. 


