
  
 
 
 

 Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 11η/30-10-2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των 
αποφάσεων που ελήφθησαν: 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΘΕΜA 
ΑΡ.
ΑΠ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1ο 94 

Αίτημα του Συλλόγου Πασχόντων και 
φίλων με σκλήρυνση κατά Πλάκας 
Μυτιλήνης «Ελπίζω» σχετικά με 
τοποθέτηση πλαστικών επαν/νων 
οριοδεικτών (κολωνάκια) επί της οδού 
Ε. Βοστάνη 71 στη Μυτιλήνη.  

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών (κολωνάκια) επί της οδού Ε. Βοστάνη 71 στη 
Μυτιλήνη, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 48331/25-10-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λέσβου. 

2ο 95 

Αίτημα του κου Καρακλά Νικόλαου 
σχετικά με τοποθέτηση πλαστικών 
επαν/νων οριοδεικτών (κολωνάκια) 
έμπροσθεν της οικίας του στον Άνω 
Χάλικα Μυτιλήνης. 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών (κολωνάκια) έμπροσθεν της οικίας του 
ενδιαφερόμενου κου Καρακλά Νικόλαου στον Άνω Χάλικα Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ. 
αριθμ. πρωτ. 49109/30-10-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και 
Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

4ο  
Καθορισμός δρομολογίων Αστικού 
ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. 

Αποσύρεται. 

5ο 96 

Αίτημα του Συνδέσμου Επαγγελματιών 
Αυτ/στων Αυτ/των Ε.Δ.Χ Μυτιλήνης και 
του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης 
σχετικά με επεμβάσεις σε υπάρχουσες 
πιάτσες ΤΑΞΙ. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τα κάτωθι: 
α) Την επέκταση της πιάτσας ΤΑΞΙ στην περιοχή «Κήπος» στη Μυτιλήνη με το συνολικό αριθμό 
αυτών σε είκοσι (20) και την οριοθέτηση αυτής  με ρυθμιστική πινακίδα Ρ-70 και Πρ-4γ στα 
πέντε (5) μέτρα πίσω από τη διασταύρωση των οδών Νιάνιας και Κουντουριώτη (στο σημείο 
αυτό υπάρχει ράμπα διέλευσης αναπηρικών αμαξιδίων), έως την ήδη υπάρχουσα  ρυθμιστική 
πινακίδα Ρ-70, προσθέτοντας πινακίδα Πρ-4γ στην πίσω πλευρά του Δημοτικού Θεάτρου.  
β) Την οριοθέτηση της πιάτσας ΤΑΞΙ στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης με διαγράμμιση αυτής και την 
τοποθέτηση δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-70. 
γ) Την διαγράμμιση εκ νέου της οριοθέτησης πιάτσας ΤΑΞΙ στις θέσεις Κολώνες, ΙΚΑ, 
Χρυσομαλλούσα και Κήπος, 
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 47217/19-10-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

1ο 97 

Λήψη απόφασης σχετικά με την 
λειτουργία του καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος της κας 
Γιαννουλάκη Ειρήνης (πρώην ΟΑΣΗ). 

Ομόφωνα αποφασίζει: Την διαβίβαση όλων των εγγράφων που αφορούν στην υπόθεση του  
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της κας Γιαννουλάκη Ειρήνης (πρώην ΟΑΣΗ) στην 
Νομική Υπηρεσία Δήμου Λέσβου, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση και 
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας επί του θέματος. 



2ο 98 

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου 
πόλεως Μυτιλήνης στην περιοχή 
«Επάνω Σκάλα» στο Ο.Τ. Γ419 (αίτημα 
Μαρίας & Νικολάου Κόρακα). 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τροποποίηση 
ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μυτιλήνης στη περιοχή «Επάνω Σκάλα» στο Ο.Τ. Γ419 κατόπιν 
αιτήματος των κ.κ. Μαρίας και Νικολάου Κόρακα και συγκεκριμένα: 
         Στην ιδιοκτησία των ενδιαφερομένων εμβαδού 1830 τ.μ. (όπως αναφέρατε στην δικαστική 
απόφαση) που σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης Μυτιλήνης (Π.Δ. 2-9/5.12.88 ΦΕΚ 869 
Δ΄) που τροποποιήθηκε με το 6.7.1993 Π.Δ. ΦΕΚ 946 Δ’/ 12.8.1993 Ο.Τ. Γ 419, έχει 
χαρακτηριστεί ως «Χώρος νηπιαγωγείου» ,προτείνονται : 
i) τμήμα της με στοιχεία Α,Β,4,5,Γ,Δ,Α εμβαδού 1220 τ.μ αποχαρακτηρίζεται από χώρος 
νηπιαγωγείου και μετατρέπεται σε οικοδομήσιμο με χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως αυτή 
προβλέπεται στην παρ. ιδ του άρθρου 2 του από 2-9-1988 π.δ./τος (ΦΕΚ 869/Δ΄/1988). 
ii) επιβολή πρασιάς πλάτους 4,00μ. στο ανωτέρω τμήμα όπως ήδη εφαρμόζεται σε όμορα 
οικοδομικά τετράγωνα και την εφαρμογή των ισχυόντων όρων δόμησης και αρτιότητας της 
περιοχής. 
iii) επιβολή εισφοράς που υπολογίζεται ξεχωριστά για τον καθένα από τους δύο φερόμενους 
ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τα ιδανικά τους μερίδια (50% έκαστος) και σύμφωνα με τα ποσοστά 
που προβλέπονται από τον 1337/83, μειωμένα κατά ποσοστό 25% σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 ε΄ του αρθρ. 20 του ν. 2508/1997 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του ν. 
4280/2014. 

(α) Για το μερίδιο του ιδ. Ν. Κόρακα (1830/2=915 τ.μ.) προκύπτει υποχρέωση εισφοράς  
(10% χ 250)+(20%χ250)+(30%χ415)= 25+50+124,5=199,50 τ.μ. μείωση 199,50-25%=149,5 τ.μ. 
άρα οφειλόμενη εισφορά σε γη 149,5 τ.μ.  
(β) Για το μερίδιο της ιδ. Μ. Κόρακα (1830/2=915 τ.μ.) προκύπτει υποχρέωση εισφοράς  
(10% χ 250)+(20%χ250)+(30%χ415)= 25+50+124,5=199,50 τ.μ. μείωση 199,50-25%=149,5 τ.μ. 
άρα οφειλόμενη εισφορά σε γη 149,5 τ.μ.  
Η οφειλομένη εισφορά των 300 τ.μ. συνολικά απεικονίζεται στο συνημμένο διάγραμμα με 
στοιχεία Ζ,Ε,6,7,Ζ και χαρακτηρίζεται ως κοινωφελές- νηπιαγωγείο.  

iv) ρυμοτόμηση τμήματος με στοιχεία Γ,Δ,Ζ,Ε,Γ εμβαδού 109,00 τ.μ. προκειμένου να 
διαμορφωθεί πεζόδρομος πλάτους 4,00μ. 
v) ρυμοτόμηση του τμήματος με στοιχεία 1,2,3,Β,Α,1 εμβαδού 201,00 τ.μ. για την διάνοιξη οδού 
πλάτους 6,00 μ, όπως προέβλεπε η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ 6.7.1993 ΦΕΚ 
946 Δ/12.8.1993  .  
vi) αποζημίωση των ρυμοτομούμενων τμημάτων (iv) και (v) βάση του συστήματος 
αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών και την εγγραφή  σε ειδικό κωδικό του 
προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου του ποσού της αποζημίωσης των  ιδιοκτήτων, 
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 6039/09-10-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Δόμησης του 
Δήμου Λέσβου. 

3ο  
Προσκύρωση έμπροσθεν της 
ιδιοκτησίας Παν. Ντιβανή στο Ο.Τ. 301Β 
εντός ρυμοτομικού σχεδίου Πλωμαρίου. 

Αποσύρεται. 

6ο 99 

1. Ασφάλεια μαθητών σχολικού 
συγκροτήματος «Υφαντηρίου». 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση  
ρυθμιστικής  πινακίδας Ρ-40 και πρόσθετων πινακίδων Πρ-4α, Πρ-4γ (αρχή και τέλος ισχύος 
της Ρ-40) στην οδό Στρατή Μυριβήλη, στο ύψος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, σύμφωνα 
με την υπ. αριθμ. πρωτ. 43020/27-09-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας 
και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 



7ο 100 

2. Αίτημα του κου Μολυβιάτη Παναγιώτη 
σχετικά με ορισμό χώρου 
φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 
Ζωοδόχου Πηγής στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης  την τοποθέτηση 
πινακίδας Ρ-40  και Πρ-4α, Πρ-4γ πλην οχημάτων τροφοδοσίας από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:00 
π.μ. καθημερινά έμπροσθεν του καταστήματος του κυρίου Μολυβιάτη Παναγιώτη, επί της οδού 
Ζωοδόχου Πηγής 164β στη Μυτιλήνη,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 41545/19-09-2018 
εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

8ο 101 

3. Αίτημα της κας Τσακπινέλλη Άννας 
σχετικά με τοποθέτηση πλαστικών 
επαναφερόμενων οριοδεικτών 
(κολωνάκια) επί της συμβολής οδών 
Σημηριώτη και Θεοφίλου Χατζημιχαήλ 
στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών (κολωνάκια) επί της συμβολής των οδών Σημηριώτη 
και Θεοφίλου Χατζημιχαήλ στη Μυτιλήνη, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 41713/19-09-2018  
εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

9ο 102 

4. Αίτημα του κου Νιαούνη Δημήτριου 
σχετικά με τοποθέτηση πλαστικών 
επαναφερόμενων οριοδεικτών 
(κολωνάκια) επί της συμβολής 
αδιέξοδου δρόμου και Στρατή 
Ελευθεριάδη 55α στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών (κολωνάκια) επί της συμβολής του αδιεξόδου 
δρόμου με την οδό Στρατή Ελευθεριάδη στη Μυτιλήνη,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
43933/03-10-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

10ο 103 

5. Αίτημα Δημοτικής Κοινότητας Μήθυμνας 
σχετικά με παραχώρηση τεσσάρων (4) 
θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στην πλατεία 
Αγίου Νικολάου και στο Κάστρο, στη 
Δημοτική Κοινότητα Μήθυμνας. 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μήθυμνας την παραχώρηση 
τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και συγκεκριμένα: α) Δύο (2) θέσεις στάθμευσης 
ΑΜΕΑ στην πλατεία Αγίου Νικολάου (λιμένας Μήθυμνας) και β) Δύο (2) θέσεις στάθμευσης 
ΑΜΕΑ στο Κάστρο Μήθυμνας,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42860/26-09-2018 εισήγηση 
του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
 

11ο 104 

6. Αίτημα της κας Πετριανού Βασιλικής 
σχετικά με χορήγηση άδειας 
στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κώστα 
Κεντέρη 33 στη Βαρειά Μυτιλήνης. 

Ομόφωνα αποφασίζει:   Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την χορήγηση άδειας 
στάθμευσης ΑΜΕΑ για την ενδιαφερόμενη κα Πετριανού Βασιλική επί της οδού Κώστα Κεντέρη 
33 στη Βαρειά Μυτιλήνης για το υπ. αριθμ. ΥΗΕ 5189 ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό της, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40912/14-09-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
Σημειώνεται ότι η ενδιαφερόμενη κα Πετριανού Βασιλική, θα πρέπει να ενημερώσει την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λέσβου σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις βάσει 
των οποίων της χορηγείται η θέση στάθμευσης. 
 

12ο 105 

7. Αίτημα του κου Ψώμου Γεώργιου 
σχετικά με χορήγηση άδειας 
στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 
Παμφίλης 17 στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει:   Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την χορήγηση άδειας 
στάθμευσης ΑΜΕΑ για τον ενδιαφερόμενο κο Ψώμο Γεώργιο επί της οδού Παμφίλης 17 στη 
Μυτιλήνη για το υπ. αριθμ. ΜΥΖ 8432 ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό του, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 43785/02-10-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και 
Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. Σημειώνεται ότι ο 
ενδιαφερόμενος κος Ψώμος Γέωργιος, θα πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου Λέσβου σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων του 
χορηγείται η θέση στάθμευσης. 
 
 



13ο 106 

8. Αίτημα του Τμήματος Τροχαίας 
Μυτιλήνης σχετικά με τοποθέτηση 
ρυθμιστικών πινακίδων στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τις παρακάτω 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: 
α) Στην Πλατείας Σαπφούς, επί της οδού Αρχιπελάγους  έναντι του καταστήματος «Public», την 
αφαίρεση της ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40 και την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-71, 
οριοθετώντας τον χώρο με πρόσθετη πινακίδα Πρ-4α και Πρ-4γ για ένα όχημα. Επίσης, την 
τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-70 για δίκυκλα. 
β) Στην διασταύρωση των οδών Ασκληπιού και Παπαδιαμάντη, στο αριστερό τμήμα της οδού 
Ασκληπιού πριν ακριβώς από την οδό Παπαδιαμάντη, την τοποθέτηση ικανού αριθμού 
άθραυστων επαναφερόμενων οριοδεικτών (κολωνάκια).   
γ) Στη  Πλατεία Κυπρίων Πατριωτών την αποκατάσταση φθαρμένων άθραυστων 
επαναφερόμενων οριοδεικτών (κολωνάκια) και την τοποθέτηση ακόμη περισσότερων ώστε να 
καθίσταται απαγορευτική η αναστροφή στο σημείο αυτό. 
δ) Επί της οδού Ναυμ. Παπανικολή, μεταξύ των οδών Οδυσσέα Ελύτη και Ελ. Βενιζέλου, την 
τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας  Ρ-70 και την αφαίρεση της ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40. 
ε) Στην οδό Σκρα, στο ύψος της Ελληνικής Στατιστικής στο πλακόστρωτο,  την τοποθέτηση 
ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 45353/10-10-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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9. Αίτημα του Τμήματος Τροχαίας 
Μυτιλήνης σχετικά με τοποθέτηση 
προειδοποιητικών πινακίδων 
σήμανσης. 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μόριας τις παρακάτω 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: 
α) Από Λάρσο προς Παναγιούδα και μετά την διασταύρωση προς Μόρια, την 
επανατοποθέτηση των ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 και Ρ-32. 
β) Την τοποθέτηση των κάτωθι  πινακίδων στη διασταύρωση Μόριας έως την είσοδο του ΚΥΤ:  

i) Κ-25    ii) Κ-16   και   iii) Ρ-32. 
γ) Την τοποθέτηση πινακίδας Κ-15 και τις διαγραμμίσεις πεζών έμπροσθεν του ΚΥΤ αλλά και 
στη Β.Α. πύλη αυτού. 
δ) Από τον κόμβο Παναγιούδας προς ΚΥΤ την τοποθέτηση:  
      i) Πινακίδα Ρ-32 μετά το χυτήριο 
      ii) Πινακίδα Κ-16 και πινακίδα Ρ-32 πενήντα μέτρα πριν το «Κάβα Σάντο» 
ε) Μετά την κεντρική πύλη του ΚΥΤ, την τοποθέτηση πινακίδας Ρ–40, η οποία θα απαγορεύει τη 
στάση και στάθμευση των οχημάτων από τη κεντρική πύλη μέχρι τη διασταύρωση της Μόριας 
σε όλο το δεξιό τμήμα του  οδοστρώματος. 
στ) Στη διασταύρωση της Μόριας, την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-37, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46233/16-10-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
 

15ο 108 

Αίτημα της Δημοτικής Κοινότητας 
Πολιχνίτου σχετικά με τοποθέτηση  
ρυθμιστικής πινακίδας επί της οδού 
Κωνσταντίνου Δεληγιάννη 1 στον 
Πολιχνίτο. 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Πολιχνίτου την τοποθέτηση 
πινακίδας Ρ-40  πλην οχημάτων τροφοδοσίας από τις 08:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. καθημερινά 
έμπροσθεν του ιχθυοπωλείου του κυρίου Ρουκουνιώτη Παναγιώτη, επί της οδού Κωνσταντίνου 
Δεληγιάννη 1 στον Πολιχνίτο,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42969/27-09-2018 εισήγηση 
του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
 



16ο 109 

Αίτημα της Διεύθυνσης Α/θμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου σχετικά με 
τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων 
έμπροσθεν του κτιρίου της υπηρεσίας. 

Ομόφωνα αποφασίζει:   Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 και πρόσθετων πινακίδων Πρ-4α και Πρ-4γ επί της οδού Αγίου 
Συμεών 17 στη Μυτιλήνη από ώρα 07:30 π.μ έως 16:00 μ.μ πλην Σαββατοκύριακου,  σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43834/02-10-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας 
και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

17ο 110 

Αίτημα της κας Γούναρη Ειρήνης 
σχετικά με τοποθέτηση κυρτού 
κυκλοφοριακού καθρέπτη στη συμβολή 
των οδών Σινά και Αεροπόρου 
Γιανναρέλλη στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση κυρτού 
κυκλοφοριακού καθρέπτη στη συμβολή των οδών Σινά και Αεροπόρου Γιανναρέλλη,  σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43560/01-10-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας 
και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

18ο 111 

Αίτημα της 98 ΑΔΤΕ σχετικά με 
τοποθέτηση κυρτού κυκλοφοριακού 
καθρέπτη έναντι στρατοπέδου 296 
ΜΚ/ΤΕ στις Λαρισαίες Πέτρες. 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μόριας την τοποθέτηση κυρτού 
κυκλοφοριακού καθρέπτη στην είσοδο-έξοδο του Στρατοπέδου στις Λαρισαίες Πέτρες (Μονάδα 
296 ΜΚ/ΤΕ),  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40530/12-08-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λέσβου. 

19ο 112 

Αίτημα της κας Σαμαρά Ευαγγελίας 
σχετικά με τοποθέτηση κυρτού 
κυκλοφοριακού καθρέπτη στην περιοχή 
«Παναγία» στο Πληγώνι Λέσβου. 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση κυρτού 
κυκλοφοριακού καθρέπτη στην περιοχή «Παναγία» στο Πληγώνι Λέσβου,  σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 42683/26-09-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και 
Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

20ο 113 

Αίτημα του κου Σπέρκου Αριστείδη 
σχετικά με τοποθέτηση κυρτού 
κυκλοφοριακού καθρέπτη στη συμβολή 
οδών Καρκαβίτσα και Χρυσομαλλούσης 
στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση κυρτού 
κυκλοφοριακού καθρέπτη στη συμβολή των οδών Καρκαβίτσα και Χρυσομαλλούσης στη 
Μυτιλήνη,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 45401/11-10-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λέσβου. 

21ο 114 

Αίτημα του κου Ψάνη Γεώργιου σχετικά 
με τοποθέτηση κυρτού κυκλοφοριακού 
καθρέπτη στη συμβολή των οδών 
Αδαίου και Ασκληπιού, καθώς και στη 
συμβολή των οδών Ολοκαυτώματος 
Δοξάτου και Ασκληπιού. 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
κυρτών κυκλοφοριακών καθρεπτών στις συμβολές των οδών Αδαίου & Ασκληπιού και 
Ολοκαυτώματος Δοξάτου & Ασκληπιού στη Μυτιλήνη,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
47791/23-10-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

22ο 115 

Αίτημα της κας Αντωνοπούλου Φλώρας 
σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης επί 
της οδού Αγίου Συμεών 25 στη 
Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40 και πληροφοριακής πινακίδας Π-25 επί της οδού Αγίου Συμεών 25 
στη Μυτιλήνη,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 45376/10-10-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λέσβου. 
 

23ο 116 

Αίτημα χορήγησης άδειας παράτασης 
ωραρίου χρήσης μουσικής και 
μουσικών οργάνων στο κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρηση 
αναψυχής (καφετέρια) του κου Βραχνού 
Κωνσταντίνου στον Μεσότοπο Λέσβου. 

Ομόφωνα αποφασίζει:   Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής 
και μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση αναψυχής 
(καφετέρια) του κου Βραχνού Κωνσταντίνου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεσοτόπου 
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. 31694/13-07-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του Δήμου Λέσβου. 
 



 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                    Νικόλαος Καρασάββας 
 
 
 
 

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

                           
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
2. Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος 
3. Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 
4. Αποστόλου Στέφανος, τακτικό μέλος 
5. Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικός μέλος 
6. Μόλβαλη Ελένη, τακτικό μέλος 

24o 117 

Αίτημα του κου Νικοδήμου Αναστάσιου 
σχετικά με τοποθέτηση πλαστικών 
επαναφερόμενων οριοδεικτών 
(κολωνάκια) επί της οδού Ξενοφώντος 4 
στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει:   Απορρίπτει το αίτημα του κου Νικοδήμου Αναστάσιου σχετικά με 
τοποθέτηση  πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών (κολωνάκια) επί της οδού Ξενοφώντος 
4 στη Μυτιλήνη, έπειτα από γνωμοδότηση της Τροχαίας Μυτιλήνης. 


