ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 3η/08-05-2020 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυτιλήνης
και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν:
ΘΕΜA

ΑΡ.
ΑΠ.

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αίτημα της ΔΕΥΑΛ για την έγκριση
κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων
λόγω
εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια της
κατασκευής του έργου « ΑΓΩΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ »

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4387/04-05-2020 εισήγηση της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), την έγκριση των παρακάτω
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:
Τμήμα της οδού Ευριπίδου από διασταύρωση με Αισχύλου έως διασταύρωση με
Βερναρδάκη.
Η διάρκεια των εργασιών σε αυτή την οδό εκτιμάται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες. Η παράκαμψη
της οδού για την προσωρινή διέλευση των οχημάτων, για όσο διάστημα ο δρόμος είναι κλειστός,
μπορεί να πραγματοποιείται μέσω των παρακείμενων οδών Αισχύλου και Πλαταιών - Πύλου Μιαούλη - Αβέρωφ - Θεοκρίτου - Αισχύλου.
O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και θα απαγορεύεται η
στάση και η στάθμευση.
(Τμήμα 1-1')
i)

Τμήμα της οδού Ευριπίδου από διασταύρωση με Βερναρδάκη έως διασταύρωση με
Πλαταιών.
Η διάρκεια των εργασιών σε αυτή την οδό εκτιμάται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες. Η παράκαμψη της
οδού για την προσωρινή διέλευση των οχημάτων, για όσο διάστημα ο δρόμος είναι κλειστός, μπορεί
να πραγματοποιείται μέσω των παρακείμενων οδών Πλαταιών - Πύλου - Μιαούλη - Βερναρδάκη.
O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και θα απαγορεύεται η
στάση και η στάθμευση.
(Τμήμα 2-2')
ii)
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Τμήμα της οδού Ε. Βοστάνη από διασταύρωση με Χρυσομαλλούσης έως
διασταύρωση με Παπανικόλα.
Η διάρκεια των εργασιών σε αυτή την οδό εκτιμάται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες. Η παράκαμψη
της οδού για την προσωρινή διέλευση των οχημάτων, για όσο διάστημα ο δρόμος είναι κλειστός,
μπορεί να πραγματοποιείται μέσω των παρακείμενων οδών Χρυσομαλλούσης - Καμπά - Παπανικόλα
και Χρυσομαλλούσης - Ασκληπιού - Οικονόμου Τάξη.
O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και θα απαγορεύεται η
στάση και η στάθμευση.
(Τμήμα 3-3')
iii)

Τμήμα της οδού Ε. Βοστάνη από διασταύρωση με Παπανικόλα έως διασταύρωση με
Οικονόμου Τάξη.
Η διάρκεια των εργασιών σε αυτή την οδό εκτιμάται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες. Η παράκαμψη της
οδού για την προσωρινή διέλευση των οχημάτων, για όσο διάστημα ο δρόμος είναι κλειστός, μπορεί
να πραγματοποιείται μέσω των παρακείμενων οδών Χρυσομαλλούσης - Ασκληπιού - Οικονόμου
Τάξη.
O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και θα απαγορεύεται η
στάση και η στάθμευση. (Τμήμα 4-4')
iv)

Τμήμα της οδού Ε. Βοστάνη από διασταύρωση με Οικονόμου Τάξη έως διασταύρωση
με Θ. Χατζημιχαήλ.
Η διάρκεια των εργασιών σε αυτή την οδό εκτιμάται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η παράκαμψη
της οδού για την προσωρινή διέλευση των οχημάτων, για όσο διάστημα ο δρόμος είναι κλειστός,
μπορεί να πραγματοποιείται μέσω των οδών Θ. Χατζημιχαήλ - Παρασκευαϊδη.
Θα επιτρέπεται η είσοδος των ασθενοφόρων και των ΤΑΞΙ για τις ανάγκες του Βοστάνειου Γενικού
Νοσοκομείου Μυτιλήνης.
O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και θα απαγορεύεται η
στάση και η στάθμευση. (Τμήμα 5-5')
v)
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Αίτημα της ΔΕΥΑΛ για την έγκριση
κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων
λόγω
εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια της
κατασκευής του έργου « Υπολειπόμενα
Δίκτυα Αποχέτευσης Αγιάσου».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3068/20-03-2020 εισήγηση της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), την έγκριση των παρακάτω
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:
Α) Για το τμήμα της κεντρικής οδού της Αγιάσου που αποτελείται από τα σημεία Α και Β όσο
διαρκούν οι εργασίες η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το σημείο 1 (συμβολή
Επαρχιακής οδού Μυτιλήνης -Αγιάσου με περιφερειακή οδό) ,2,3 όπως φαίνεται και στο συνημμένο
σχέδιο. Η παρακαμπτήρια οδός θα είναι διπλής κατεύθυνσης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κωνσταντίνος Κουνέλλης

Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλόντος
& Δ.Ε. Θερμής
ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.
2.
3.
4.
5.

Βαλάκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος
Βάλεσης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
Γιαννάκα – Βασιλούδη Εριφύλη, τακτικό μέλος
Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος
Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος

