
  
 
 
 

 Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 13η/21-12-2018 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 

1ο 129 
Καθορισμός δρομολογίων Αστικού 
ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την προσωρινή 
έγκριση των δρομολογίων του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε, όπως αυτά περιγράφονται στο 
αριθμ. πρωτ. 28122/21-06-2018 έγγραφο του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Μυτιλήνης προς τον Δήμο Λέσβου, 
με την επιφύλαξη ελέγχου αυτών από τον Συγκοινωνιολόγο που θα εκπονήσει την ειδική 
μελέτη που απαιτείται. Δεδομένης της έλλειψης Συγκοινωνιολόγου στο Τμήμα Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, έχει 
δρομολογηθεί η εκπόνηση ειδικής κυκλοφοριακής μελέτης από ιδιώτη Συγκοινωνιολόγο, ο 
οποίος θα διατυπώσει εμπεριστατωμένα την άποψή του για το σύννομο των γραμμών, των 
δρομολογίων και των στάσεων καθώς και την βασιμότητα των αιτημάτων του Σωματείου με την 
επωνυμία «Σύνδεσμος Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Αυτοκινήτων ΕΔΧ Μυτιλήνης», όπως 
αυτό έχει επισημανθεί στο με αριθμ. πρωτ. 41240/17-09-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Λέσβου, καθώς και στον αριθμ. πρωτ. 42105/21-09-2018 διαβιβαστικό πρακτικού 
Επιτροπής Ελέγχου Αιτούμενων Δρομολογίων και Στάσεων Αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλήνης προς την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου. 
         Η προσωρινή έγκριση κρίνεται αναγκαία σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 42864/26-09-2018 
εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου για κοινωνικούς λόγους, οι οποίοι αναλύονται ως 
ακολούθως: 
α) Απρόσκοπτη και συχνή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με χαμηλή οικονομική 
επιβάρυνσή του, 
β) Εξυπηρέτηση μαθητών γυμνασίου-λυκείου που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές στις 
οποίος και εκτελούνται τα προς έγκριση δρομολόγια, 
γ) Ο πληθυσμός πυκνοκατοικημένων περιοχών όπως πχ η περιοχή της Χρυσομαλλούσας, 
δ) Η άμεση πρόσβαση στο Νοσοκομείο της πόλης, στον λιμένα καθώς και στο αεροδρόμιο, 
ε) Η ταχεία εξυπηρέτηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
στ) Η εξυπηρέτηση των στρατοπέδων 296 ΜΚΤΕ, 124 ΤΕ, 126 ΤΕ και Στρατοπέδου Κυριαζή 
Παγανής. 
 

2ο 130 

Αίτημα της Δημοτικής Κοινότητας 
Λουτρών σχετικά με τοποθέτηση κώνων 
έμπροσθεν της οικίας του κου Αχλάδα 
Ευστράτιου στα Λουτρά Λέσβου. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Αναβάλλει την λήψη απόφασης λόγω απουσίας εκπροσώπου της 
Τροχαίας Μυτιλήνης στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατά συνέπεια, 
λόγω έλλειψης σχετικής γνωμοδότησης επί του θέματος. 



 
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. Ψωμάς Νικόλαος, τακτικό μέλος 
5. Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικός μέλος 
6. Μόλβαλη Ελένη, τακτικό μέλος 

3ο 131 

Αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
σχετικά με αντικατάσταση πινακίδας 
σήμανσης και παραχώρηση θέσεων 
στάθμευσης επί της οδού Ανδρομέδας 
15 στη Μυτιλήνη. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Αναβάλλει την λήψη απόφασης λόγω απουσίας εκπροσώπου της 
Τροχαίας Μυτιλήνης στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατά συνέπεια, 
λόγω έλλειψης σχετικής γνωμοδότησης επί του θέματος. 

4ο 132 

Αίτημα του κου Κυπαρίσση 
Χριστόδουλου σχετικά με τοποθέτηση 
πλαστικών κώνων στη συμβολή των 
οδών Ευριπίδου και Αγραφιώτου στη 
Μυτιλήνη. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Αναβάλλει την λήψη απόφασης λόγω απουσίας εκπροσώπου της 
Τροχαίας Μυτιλήνης στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατά συνέπεια, 
λόγω έλλειψης σχετικής γνωμοδότησης επί του θέματος. 

5ο 133 

Αίτημα της κας Λίνου Άννας σχετικά με 
τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 
στη συμβολή των οδών Στρ. 
Αθανασιάδη και Ελευθερίας στην 
Μυτιλήνη. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Αναβάλλει την λήψη απόφασης λόγω απουσίας εκπροσώπου της 
Τροχαίας Μυτιλήνης στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατά συνέπεια, 
λόγω έλλειψης σχετικής γνωμοδότησης επί του θέματος. 

6ο 134 

Αίτημα του κου Φωτίου Δημήτριου 
σχετικά με χορήγηση άδειας 
στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού 
Αγίας Φωτεινής 9 στη Μυτιλήνη. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Αναβάλλει την λήψη απόφασης λόγω απουσίας εκπροσώπου της 
Τροχαίας Μυτιλήνης στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατά συνέπεια, 
λόγω έλλειψης σχετικής γνωμοδότησης επί του θέματος. 

7ο 135 

Αίτημα των κ.κ. Χατζησάββα Παναγιώτη 
και Πρωτούλη Γεωργίας σχετικά με 
χορήγηση άδειας στάθμευσης για ΑΜΕΑ 
πλησίον των κτιρίων που στεγάζουν 
Υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου για τις 
ανάγκες πολιτών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Αναβάλλει την λήψη απόφασης λόγω απουσίας εκπροσώπου της 
Τροχαίας Μυτιλήνης στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατά συνέπεια, 
λόγω έλλειψης σχετικής γνωμοδότησης επί του θέματος. 

8ο 136 

Αίτημα του κου Αγοραστάκη Αντώνιου 
σχετικά με τοποθέτηση πινακίδας 
απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης 
επί της οδού Ταγματάρχη Παπαγιάννη 
στη Μυτιλήνη. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Αναβάλλει την λήψη απόφασης λόγω απουσίας εκπροσώπου της 
Τροχαίας Μυτιλήνης στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατά συνέπεια, 
λόγω έλλειψης σχετικής γνωμοδότησης επί του θέματος. 


