
 
 
 
 
  

Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 6η/04-07-2017 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 

  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1
ο
   71 Καθορισμός ορίου ταχύτητας στον 

παραλιακό δρόμο της Χαραμίδας στη 
Δ.Κ. Λουτρών 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρών  την τοποθέτηση δύο 
πινακίδων σε αμφότερες κατευθύνσεις για τον καθορισμό του ορίου ταχύτητας σε 30Km/h στον 
παραλιακό δρόμο της Χαραμίδας στη Δ.Κ. Λουτρών 

2o  72 Αίτημα κ. Χαραλάμπους Ευστράτιου 
για σήμανση στην οδό Πρωτόγερου 
Ματθαίου στη Νεάπολη Μυτιλήνης 

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης και το θέμα θα επανασυζητηθεί κατόπιν εισήγησης του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

3
ο
  73 Διαγράμμιση δρόμων στη Δ.Κ. 

Άντισσας 
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Άντισσας την διαγράμμιση δρόμων 
στη Δ.Κ. Άντισσας ως εξής: 

1. Από το χώρο στάθμευσης οχημάτων μέχρι τη θέση «ανεμόμυλος» 
2. Τον παραλιακό δρόμο του Γαβαθά 

4o  74 Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 
για πραγματοποίηση εκδηλώσεων τον 
Ιούλιο στην πλατεία Σαπφούς στη 
Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την παραχώρηση της 
πλατείας Σαπφούς  στη Μυτιλήνη για την  πραγματοποίηση εκδηλώσεων στην πλατεία Σαπφούς 
στη Μυτιλήνη για δύο ημέρες μεταξύ του διαστήματος από 10/7 έως 15/7 2017, κατόπιν αιτήματος 
του κ. CELSO PIO MORAN CHAVEZ  

5
ο
  75 Μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας 

Καρύδη Δέσποινας χήρας Ξενοφώντος 
Καρύδη στη Δ.Κ. Ερεσού 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τη μετατόπιση σε νέα θέση 
του περιπτέρου ιδιοκτησίας Καρύδη Δέσποινας, χήρας Ξενοφώντος Καρύδη, στη Δ.Κ. Ερεσού 
από τη θέση Φόνισσα στην Ερεσό όπου βρίσκεται στη Σκάλα Ερεσού εντός του δημοτικού 
πάρκινγκ στη γωνία απέναντι από του κ. Δουκάκη  

6
ο
  76 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου 

χρήσης Μουσικής και Μουσικών 
Οργάνων στον  κ. Τελωνιάτη 
Ευστρατίου  του Εμμανουήλ για το 
ΚΥΕ «Καφετέρια» με την επωνυμία 
«SUPREME» στα Χάνια Φίλιας Λέσβου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Τη χορήγηση στον κ. Τελωνιάτη Ευστρατίου  του Εμμανουήλ άδειας 
παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων έως τις 03.00 π.μ. για το 
κατάστημα του «Καφετέρια» με την επωνυμία «SUPREME» στα Χάνια της Τ.Κ. Φίλιας Λέσβου της 
Δημοτικής Ενότητας Καλλονής σύμφωνα με τις αριθμ. 396/2011 και 445/2012 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

1
ο
  61 Επανασυζήτηση πρότασης 

πεζοδρόμησης δρόμων περιοχής 
«Κουμιδιάς» στη Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης: 
Α. 1.Πεζοδρόμηση της οδού Μητροπόλεως. Οι οδηγοί των οχημάτων που κατευθύνονται 

στον Άγιο Ευδόκιμο και την Επάνω Σκάλα θα κινούνται υποχρεωτικά μέσω της Προκυμαίας και 
της οδού 8ης Νοεμβρίου. 

    2.Πεζοδρόμηση των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Μεθοδίου. 
    3.Πεζοδρόμηση της οδού Αθανασίου Μητρέλια μετά την τομή με την οδό Ικαρίας. Όλα 

τα οχήματα που κατέρχονται από την Πιττακού θα κινούνται υποχρεωτικά προς την Προκυμαία 



μέσω της οδού Ικαρίας. 
    4.Πεζοδρόμηση της οδού Χίου από την τομή της με την οδό Αρχιπελάγους μέχρι την 

οδό Μητροπόλεως (περιλαμβάνεται όλη η πλατεία του «Μουσικού Καφενείου»). 
    5.Πεζοδρόμηση της οδού Βερναρδάκη.  
Το μέτρο της πεζοδρόμησης των ως άνω οδών θα ισχύει από τις 21.00 μ.μ. έως τις 04.00 

π.μ. καθημερινά από την 1
η
 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. 

Β. Χορήγηση ειδικών καρτών διέλευσης & στάθμευσης των οχημάτων στους περιοίκους 
α) της περιοχής Κουλμπάρας, οι οποίοι, μέσω της οδού Κλαπάδου, θα κατέρχονται από την οδό 
Βερναρδάκη και β) της οδού Μητροπόλεως, στην οποία θα εισέρχονται κινούμενοι επί της οδού 
Ερμού με αντίθετη κατεύθυνση. 

Γ. Να γίνει συντονισμός των ενεργειών σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων και 
την χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. 
Κατζανό. 

Δ. Κατόπιν πρότασης του Δημάρχου Λέσβου κ. Γαληνού, να συνταχθεί κανονισμός 
λειτουργίας σχετικά με την καθαριότητα τον οποίο θα τηρούν οι καταστηματάρχες. 

Ε. Κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης να προσδιοριστούν οι 
πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας. 

ΣΤ. Να τηρηθούν από τους καταστηματάρχες οι διατάξεις του Κανονισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων του Δήμου Λέσβου σχετικά με την τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων. 
 

2
ο
  62 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 

περιοχή Αγ. Συμεών στη Μυτιλήνη 
Ομόφωνα αποφασίζει: Αναβάλλεται η λήψη απόφασης και το θέμα θα επανασυζητηθεί κατόπιν 
κατάθεσης προτάσεων του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης  

3
ο
  63 Τροποποίηση της αριθμ. 57/2017 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στην πλατεία της Τ.Κ. Πηγής 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τροποποίηση της αριθμ. 
57/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προτείνοντας την υλοποίηση των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Πηγής σύμφωνα με την αριθμ. 
7/2017 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Πηγής και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου 

4
ο
  64 Οριοθέτηση χώρου στάσης οχημάτων 

μπροστά από την είσοδο-έξοδο του 4
ου

 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στη 
Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την οριοθέτηση χώρου 
στάσης οχημάτων με οριζόντια και κάθετη σήμανση με τοποθέτηση δύο πινακίδων Ρ-39 
μπροστά από την είσοδο-έξοδο του υπόψη Σταθμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η τροφοδοσία 
των οχημάτων τροφοδοσίας καθώς και των οχημάτων των γονέων, με την προϋπόθεση τήρησης 
της Διάταξης  2ι του άρθρου 34 του Ν.2699/1999 (ΦΕΚ 57

Α
΄-ΚΟΚ) 

5
ο
  65 Τοποθέτηση κυρτών καθρεπτών 

οδικής ασφαλείας στη Μυτιλήνη 
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση κυρτών 
καθρεπτών οδικής ασφαλείας στη Μυτιλήνη: 
 1.Επί της οδού Γρηγορίου Ρουσέλλη στο ύψος της συμβολής της με την οδό Παμφίλης. 
 2.Επί της οδού Θεοφίλου Χατζημιχαήλ στο ύψος της συμβολής της με την οδό Χρ.Βότση. 
 3.Επί της οδού Θεοφίλου Χατζημιχαήλ στο ύψος της συμβολής της με την οδό Γρηγορίου 
Ρουσέλλη. 

6ο 66 Μονοδρόμηση δρόμου μπροστά από 
τον Παιδικό Σταθμό Παμφίλων 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων τη μονοδρόμηση του 
δημοτικού δρόμου μπροστά από τον Παιδικό Σταθμό Παμφίλων με κατεύθυνση κίνησης στο 
δρόμο να είναι προς τα ανατολικά. 

7
ο
  67 Απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων 

στην Τ.Κ. Βασιλικών 
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την απαγόρευση 
κυκλοφορίας των οχημάτων στο τμήμα της επάνω αγοράς από το καφενείο του κ. Παναγιώτη 
Παλαιολόγου και το παντοπωλείο του κ. Παναγιώτη Ματέλλη μέχρι και τον φούρνο του κ. Ιωάννη 



 
      Μυτιλήνη 04.07.2017 

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 
                    Νικόλαος Καρασάββας 

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

                           
 

 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Αποστόλου Στέφανος, τακτικό μέλος 
2. Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
3. Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος 
4. Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος  
5. Μόλβαλη Ελένη, τακτικό μέλος 
6. Ψωμάς Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος 

Παχού (απόσταση 150 μέτρων) της Τοπικής Κοινότητας Βασιλικών της Δημοτικής Ενότητας 
Πολιχνίτου για το χρονικό διάστημα από 1

ης
 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου εκάστου έτους και κατά 

τις ώρες από 21.00 μ.μ. έως 03.00 π.μ. καθημερινά. 

8ο 68 Στάθμευση οχημάτων 
χρηματαποστολής Τράπεζας Eurobank 
Ergasias AE στην Καλλονή Λέσβου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Καλλονής τη στάθμευση οχημάτων 
χρηματαποστολής έξω από το χώρο της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE στην Καλλονή Λέσβου 
από τις 08.00 π.μ. έως και τις 14.00 μ.μ. καθημερινά και την οριοθέτηση του χώρου με 
διαγράμμιση σε απόσταση ενός μέτρου από το κτίριο της εν λόγω Τράπεζας σύμφωνα με τη 
διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 34 του Ν.2699/1999 (Κ.Ο.Κ) και να αναλάβει η Τράπεζα το κόστος 
της κατασκευής της πινακίδας για ολιγόλεπτη στάθμευση. 

9ο 69 Τοποθέτηση πινακίδων P-23 στο 
Δημοτικό πάρκινγκ Παλαιοκήπου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκήπου την τοποθέτηση δύο 
πινακίδων Ρ-40 στο δημοτικό πάρκινγκ μπροστά από την είσοδο του Δημοτικού Σχολείου 
Παλαιοκήπου. 

10ο 70 Εισήγηση για έγκριση σχεδίου 
κανονιστικής απόφασης λειτουργίας 
Εμποροπανηγύρεως της Δ.Κ. Πέτρας 
με την ευκαιρία της θρησκευτικής 
εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
τον Δεκαπενταύγουστο 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση του σχεδίου 
κανονιστικής απόφασης λειτουργίας της εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας 
με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο 
κατά το χρονικό διάστημα από 11 Αυγούστου έως 15 Αυγούστου εκάστου έτους σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 37600/29.06.2017 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Λέσβου.  


