ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 06 / 2012
Από τα πρακτικά της αριθ. 06 / 2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Λέσβου.
Αριθμός απόφασης 25 / 2012

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ: σχετικά με αιτήματα
δημοτών για ρύθμιση κυκλοφοριακού).

Στη Μυτιλήνη, σήμερα 12 του μηνός Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα
14:20 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δήμου Λέσβου στο Δημαρχείο (2ο όροφο Ελ. Βενιζέλου 13-17, στο παλιό
γραφείο Δημάρχου), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου ύστερα
από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9)
μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βατός Ιωάννης Πρόεδρος
2. Γυμνάγος Προκόπιος
3. Λεμονός Γεώργιος
4. Κύτελης Ευστράτιος
5. Πάλλης Γεώργιος
6. Παρασκευαϊδης Παναγιώτης
7. Σουπιάδου – Βαμβουρέλλη Αθηνά

1. Ζαφειρίου Παναγιώτης
2. Κουμαράς Αντώνιος

Παρών στη συνεδρίαση ο αρμόδιος υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας για το
θέμα ρύθμιση κυκλοφοριακού στην περιοχή ‘’Επάνω Σκάλα’’ Μυτιλήνης,
σύμφωνα με την εισήγηση του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο θέμα στην περίληψη της ημερησίας
διάταξης ενημέρωσε σχετικά για την ρύθμιση του κυκλοφοριακού στην περιοχή
‘’Επάνω Σκαλά’’ Μυτιλήνης (ΙΚΑ) και δεδομένου ότι οι δύο δρόμοι των οδών Π.
Αγιορείτου και Κορνάρου οδηγούν μόνο σε μία κατεύθυνση για την αποχώρηση
από το Υποκατάστημα ΙΚΑ Μυτιλήνης, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η
πρόσβαση σε επείγοντα περιστατικά και ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Ο Πρόεδρος
εξέθεσε ότι αφορά αρμοδιότητα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το
άρθρο 73 του Ν.3852/2010 και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά,
προτείνοντας την αλλαγή κατεύθυνσης της οδού Π. Αγιορείτου από άνοδο σε
κάθοδο, με κατεύθυνση προς το ΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας
και την σύμφωνη γνώμη της Τροχαίας Μυτιλήνης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη της την πρόταση του Προέδρου της, όπως και τις διατάξεις του άρθρου
73 του Ν.3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αλλαγή κατεύθυνσης της οδού Π. Αγιορείτου στην Επάνω Σκάλα
Μυτιλήνης, από άνοδο σε κάθοδο, με κατεύθυνση προς την Πλατεία
Μαρτύρων σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και την σύμφωνη
γνώμη της Τροχαίας Μυτιλήνης.
Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση του Προέδρου κ.Βατού
Ιωάννη, τάχθηκαν όλα τα παρόντα μέλη έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι κ.κ.
1) Γυμνάγος Προκόπιος,
2) Λεμονός Γεώργιος, 3) Κύτελης Ευστράτιος,
4) Πάλλης Γεώργιος, 5) Παρασκευαϊδης Παναγιώτης και 6) Σουπιάδου –
Βαμβουρέλλη Αθηνά.
Ο Πρόεδρος
Βατός Ιωάννης

Τα μέλη
1. Γυμνάγος Προκόπιος
2. Λεμονός Γεώργιος
3. Κύτελης Ευστράτιος
4. Πάλλης Γεώργιος
5. Παρασκευαϊδης Παναγιώτης
6. Σουπιάδου – Βαμβουρέλλη Αθηνά
Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λέσβου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΟΣ

