ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 14/ 16-09-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ

Εκλογή Αντιπροέδρου
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Λέσβου
Προσωρινές κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση
του έργου « Έργα Προστασίας
ακτής Επάνω Σκάλας και
επανασχεδιασμός τμήματος
της οδού Ναυμαχίας Έλλης»

Ομόφωνα: Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λέσβου τον κ.
Ευστράτιο Κυρατζή-Χρυσοστόμου με αναπληρωτή τον κ. Ευστράτιο Δαγκλή
Ομόφωνα: Εγκρίνει τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σκοπό την εκτέλεση των
υπολειπόμενων εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου: «Έργα Προστασίας ακτής Επάνω
Σκάλας και επανασχεδιασμός τμήματος της οδού Ναυμαχίας Έλλης» με την παρατήρηση να
τηρηθούν οι προθεσμίες:
α) Κατά το χρονικό διάστημα από 15/9/2014 έως 5/10/2014:
α1)Η διακοπή της κυκλοφορίας σε ολόκληρο το πλάτος της οδού Κρήνης στο τμήμα της μεταξύ
των οδών Ναυμαχίας Έλλης και Κιουταχείας,
α2) Η διακοπή της κυκλοφορίας στο σημερινό ρεύμα κίνησης προς Μυτιλήνης στην οδό
Ναυμαχίας Έλλης στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λεσβώνακτος και Κρήνης και η διεξαγωγή της
κυκλοφορίας από Μυτιλήνης προς Παναγιούδα και αντιστρόφως στο τμήμα αυτό μέσω του
σημερινού ρεύματος της οδού Ναυμαχίας Έλλης προς Παναγιούδα,
α3) Η μονοδρόμηση της οδού Κιουταχείας στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κρήνης και Ναυμαχίας
Έλλης με κατεύθυνση κίνησης προς την οδό Ναυμαχίας Έλλης.
β) Κατά το χρονικό διάστημα από 6/10/2014 έως 25/10/2014 η διεξαγωγή της κυκλοφορίας
και στα δύο ρεύματα κίνησης από Μυτιλήνη προς Παναγιούδα και αντιστρόφως, να γίνεται μέσω
του σημερινού ρεύματος της οδού Ναυμαχίας Έλλης προς Μυτιλήνη (εφόσον αυτό θα έχει
εντωμεταξύ ανακατασκευασθεί στο πλαίσιο της ανωτέρω εργολαβίας).
γ) Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υλοποιούνται με ταυτόχρονες σημάνσεις
απαγόρευσης-στάσης και στάθμευσης οχημάτων στα οδικά τμήματα που θα κυκλοφορούνται και
σημάνσεις χαμηλού ορίου ταχύτητας 20Km/h.
δ) Οι απαιτούμενες σημάνσεις θα κατασκευαστούν από την Ανάδοχο του έργου εταιρεία
που θα έχει και την ευθύνη πληρότητας και καλής διατήρησής τους προς ασφαλή διεξαγωγή της

3

ο

4ο
5ο

157
158

Τοποθέτηση πινακίδων στην
Δ.Κ. Παμφίλων
Εγκατάσταση πινακίδας Κ16
επί της Ασκληπιού στη Δ.Κ.
Μυτιλήνης
Τοποθέτηση πληροφοριακών
πινακίδων στην πλατεία
Αλυσίδας

κυκλοφορίας.
Κατά πλειοψηφία: Εγκρίνει την τοποθέτηση πινακίδων στη Δ.Κ. Παμφίλων ως η εισήγηση και να
ενημερωθεί σχετικά η Τροχαία Μυτιλήνης
Ομόφωνα: Εγκρίνει την εγκατάσταση πινακίδας Κ16 επί της οδού Ασκληπιού 25 στο ύψος του
Κέντρου Ξένων Γλωσσών ROOTS στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης ως η εισήγηση και να
ενημερωθεί σχετικά η Τροχαία Μυτιλήνης
Αναβλήθηκε η λήψη απόφασης

Μυτιλήνη 17 Σεπτεμβρίου 2014
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Γαληνός Σπυρίδων, Πρόεδρος
2. Αλβανόπουλος Παναγιώτης, τακτικό μέλος
3. Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος
4. Ιωσηφέλλη Αθηνά, αναπληρωματικό μέλος, σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους Αμπουλού Ιωάννη
5. Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος
6. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
7.Στεργίου Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Κατζανού Γεωργίου
8. Ταμβακέλλης Μιχαήλ, τακτικό μέλος
9. Τζιμής Ευστράτιος, τακτικό μέλος

