
  
 
 
 

 Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 5η/14-05-2018 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 

  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1
ο
  29 Αίτημα του 6

ου
 Δημοτικού Σχολείου 

Μυτιλήνης σχετικά με  διαγράμμιση 
της σβησμένης διάβασης πεζών καθώς 
επίσης και την τοποθέτηση Ρ-40 
ρυθμιστικής πινακίδας (απαγορεύεται 
η στάση και η στάθμευση) στην είσοδο 
– έξοδο του Σχολείου. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την διαγράμμιση της 
σβησμένης διάβασης πεζών στο 6

ο
 Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, καθώς επίσης και την 

τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) στην είσοδο – 
έξοδο του σχολείου,  σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 21280/10-5-2018 εισήγηση του  Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λέσβου. 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

1
ο
  30 Αίτημα κας Καρέτου Αναστασίας για 

τοποθέτηση εικονοστασίου τροχαίου 
(εκκλησάκι) επί της οδού Βουρνάζων. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης της τοποθέτηση 
εικονοστασίου τροχαίου  (εκκλησάκι), διαστάσεων 30Χ40 εκ. επί της οδού Βουρνάζων στην 
Μυτιλήνη, στο ύψος της καφετέριας «Brothers», σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 17694/18-04-
2018  εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Λέσβου. 

2
ο
 31 Αίτημα κου Δουκάκη Ασημάκη για 

παραχώρηση θέσης στάθμευσης 
έναντι του καταστήματος του «MINI 
MARKET MASD» για τις ανάγκες 
φορτοεκφόρτωσης στη συμβολή των 
οδών Χατζηγρηγόρη 1 και 
Κυπαρισσίων, από τις 09:00 π.μ. έως 
12:00 π.μ. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται  στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
πινακίδας Ρ-40 πλην φορτοεκφόρτωσης από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:00 π.μ. καθημερινά, έναντι 
του καταστήματος «MINI MARKET MASD» στη συμβολή των οδών Χατζηγρηγόρη 1 και 
Κυπαρισσίων στην Μυτιλήνη,  σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 6593/25-4-2018 εισήγηση του  
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Λέσβου. 

3
ο
 32 Αίτημα του Τμήματος Πρασίνου της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του Δήμου Λέσβου για 
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, 
πλην υπηρεσιακών οχημάτων, στην 
είσοδο του πρώην κτιρίου 
Πυροσβεστικής επί της οδού 
Αεροπόρου Γιανναρέλλη. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση  
πινακίδας Ρ-40 (Απαγόρευση Στάσης και Στάθμευσης) πλην των Υπηρεσιακών οχημάτων του 
Δήμου Λέσβου, στο χώρο μπροστά από την είσοδο του κτιρίου της Παλιάς Πυροσβεστικής στην 
οδό Αεροπόρου Γιανναρέλλη στην Μυτιλήνη,  σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 15849/3-04-2018  
εισήγηση  του  Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

4
ο
 33 Αίτημα κας Βουνατσή Μαριάνθης για 

μονοδρόμηση τμήματος της οδού 
Δαμοφίλης στους αριθμούς 1 και 2 
στην Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την απόρριψη του 
αιτήματος της κας Βουνατσή Μαριάνθης που αφορά σε μονοδρόμηση τμήματος της οδού 
Δαμοφίλης στους αριθμούς 1 και 2 στην Μυτιλήνη, σύμφωνα με την   υπ. αριθ. πρωτ. 20844/8-04-
2018  εισήγηση  του  Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 



5
ο
  34 Αίτημα της Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρόπολης Θερμής για 
μονοδρόμηση οδών της Δημοτικής 
Κοινότητας και τοποθέτηση 
ρυθμιστικών πινακίδων. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρόπολης Θερμής τα παρακάτω: 
1. Την μονοδρόμηση της οδού από την είσοδο του οικισμού (οικία Κυριάκου Αφεντούλη), με 

πορεία κίνησης προς την έξοδο του οικισμού (οικία Χατζημανωλάκη), τοποθετώντας 
ρυθμιστική πινακίδας Ρ-7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα), έναντι οικίας 
Χατζημανωλάκη.  

2. Tην τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-28 (Απαγορεύεται η στροφή δεξιά), στην 
είσοδο του οικισμού (πλακόστρωτο) προς την οδό έμπροσθεν του παλιού εργοστασίου 
Χατζηνικολάου και πινακίδα Ρ -7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) στο ύψος 
του παλιού εργοστασίου Χατζηνικολάου, με πορεία κατεύθυνσης προς την έξοδο του 
οικισμού και τον επαρχιακή οδό Λουτροπόλεως Θερμής – Πηγή. Επίσης, την τοποθέτηση 
δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση), προς 
αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων λόγω στενότητας των δρόμων, 

 σύμφωνα με την  υπ. αριθ. πρωτ. 17806/19-03-2018  εισήγηση  του  Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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ο
  35 Αίτημα της Δημοτικής Κοινότητας 

Παμφίλων για μονοδρόμηση της οδού 
Αγίας Βαρβάρας της Δημοτικής 
Κοινότητας 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων  την μονοδρόμηση της 
οδού Αγ. Βαρβάρας, στο ύψος της οικίας Δεληγιάννη Ελευθερίου στη θέση «Βουναράκι»,  
σύμφωνα με την  υπ. αριθ. πρωτ. 17041/13-04-2018  εισήγηση  του  Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

7
ο
  36 Αίτημα της Τοπικής Κοινότητας 

Παναγιούδας για μονοδρόμηση του 
πλακόστρωτου δρόμου στο λιμάνι της 
Παναγιούδας και τοποθέτηση 
ρυθμιστικών πινακίδων. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την λήψη απόφασης σχετικά 
με τα παρακάτω: 

1. Tην μονοδρόμηση του πλακόστρωτου δρόμου στο λιμάνι της Παναγιούδας, με 
κατεύθυνση κίνησης από την καφετέρια “SKINIKO” προς την εκκλησία . 

2. Την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2  (Υποχρεωτική διακοπή πορείας), σε τρείς  
(3) παράδρομους που κατεβαίνουν από την περιοχή «Βουναράκι» και καταλήγουν 
στον κεντρικό δρόμο του χωριού προς το γήπεδο, 

  σύμφωνα με την  υπ. αριθ. πρωτ. 17246/16-03-2018  εισήγηση  του  Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

8
ο
  37 Αίτημα της Τοπικής Κοινότητας 

Μεσαγρού για ανάκληση της υπ. αρίθμ. 
29/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ του 
Δήμου Λέσβου και της υπ. αριθμ. 
177/2015 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυτιλήνης που αφορούν 
σε μονοδρόμηση οδού Τ.Κ. Μεσαγρού. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την ανάκληση της απόφασης 
177/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου καθώς και την απόφαση 29/2015 της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την  υπ. αριθ. πρωτ. 17245/16-03-2018  
εισήγηση  του  Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

9
ο
  38 Αίτημα κου Καλίτσα Παναγιώτη 

σχετικά με τοποθέτηση πλαστικών 
κώνων στην είσοδο πολυκατοικίας επί 
της οδού Ευστρατίου Βοστάνη 15Β. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την απόρριψη του 
αιτήματος του κου Καλίτσα Παναγιώτη που αφορά σε τοποθέτηση πλαστικών κώνων  στην 
είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ευστρατίου Βοστάνη 15Β, σύμφωνα με  την  υπ. αριθ. 
πρωτ. 17028/16-04-2018  εισήγηση  του  Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών 
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

10
ο
  39 Αίτημα κου Χριστοφέλλη Εμμανουήλ 

σχετικά με τοποθέτηση πλαστικών 
κώνων στην είσοδο πολυκατοικίας επί 
της οδού Ευστρατίου Βοστάνη 23. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την  τοποθέτηση 
πλαστικών κώνων στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Ευστρατίου Βοστάνη 23, με έξοδα 
των ενοίκων της πολυκατοικίας, σύμφωνα με την  υπ. αριθ. πρωτ. 17247/16-04-2018  εισήγηση  
του  Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 



11
ο
  40 Αίτημα της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου 
σχετικά με τοποθέτηση πινακίδων 
στην περιοχή του σχολικού 
συγκροτήματος «Υφαντήρια» για την 
ασφάλεια των μαθητών των σχολείων. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης  την τοποθέτηση νέας 
ρυθμιστικής πινακίδας  Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) στη συμβολή των οδών 
Στρ. Μυριβήλη και Μίλτου Κουντουρά, καθώς επίσης και την τοποθέτηση δύο πινακίδων Κ-16 
(Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) και στις δύο πλευρές του δρόμου,  σύμφωνα με την  
υπ. αριθ. πρωτ. 17248/16-04-2018  εισήγηση  του  Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και 
Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

12
ο
  41 Αίτημα του Τμήματος Τροχαίας 

Μυτιλήνης σχετικά με τοποθέτηση 
προειδοποιητικών πινακίδων 
σήμανσης στην περιοχή του Κέντρου 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη 
Μόρια. 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Την περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με τις υπηρεσίες, στων οποίων την 
δικαιοδοσία εμπίπτει η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων σήμανσης στην περιοχή του 
Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια που ζητείται. 

13
ο
  42 Αίτημα του Τμήματος Υδραυλικών και 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λέσβου σχετικά με λήψη 
μέτρων προστασίας για τον δρόμο 
από την Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και 
Λαγκάδα. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την λήψη απόφασης σχετικά 
με την τοποθέτηση σήμανσης στον δρόμο από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και Λαγκάδα και 
συγκεκριμένα: 

1. Στα σημεία Α και Θ του σκαριφήματος της οδού πληροφοριακή πινακίδα που θα 
αναφέρει: ¨ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ¨ καθώς και πινακίδα 
αναγγελίας κινδύνου Κ-25 (Προσοχή, άλλοι κίνδυνοι) και ρυθμιστική πινακίδα Ρ-32  με 
οριζόμενο όριο ταχύτητας στα 30χλ/ώρα. 

2. Στο σημείο Β (περί τα 100 μέτρα από την είσοδο της οδού και στο σημείο που αρχίζει ο 
γκρεμός) μια πινακίδα αναγγελίας κινδύνου      Κ-25  (Προσοχή, άλλοι κίνδυνοι). 

3. Στα σημεία Γ και Δ από μία πινακίδα  αναγγελίας κινδύνου Κ-18 (κίνδυνος από τη 
διέλευση οικόσιτων ζώων), ενώ στο σημείο Γ   τρείς (3)  πληροφοριακές  πινακίδες  Π-
75 (διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης που τοποθετούνται σε επικίνδυνες καμπύλες οδών) 

4. Στο σημείο Ε  δύο (2 ) πληροφοριακές  πινακίδες  Π-75 (διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης 
που τοποθετούνται σε επικίνδυνες καμπύλες οδών),  ενώ στο σημείο Ζ 3 βέλη 
κατεύθυνσης. 

5. Στο σημείο Η,  (3)  πληροφοριακές  πινακίδες  Π-75 (διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης που 
τοποθετούνται σε επικίνδυνες καμπύλες οδών), 

σύμφωνα με την  υπ. αριθ. πρωτ. 16094/4-4-2018  εισήγηση  του  Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

14
ο
  43 Αίτημα κου Φραγκούλη Γεώργιου για 

τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή 
των οδών Θ. Χατζημιχαήλ και 
Κασσιανής στην περιοχή της 
Καλλιθέας. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης  την τοποθέτηση 
καθρέπτη στη συμβολή των οδών Θεοφίλου Χατζημιχαήλ και Κασσιανής στη Καλλιθέα λόγω 
περιορισμένης ορατότητας, σύμφωνα  με την  υπ. αριθ. πρωτ. 18734/24-4-2018  εισήγηση  του  
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Λέσβου. 

15
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 44 Αίτημα της κας Καναρίδου 
Μελπομένης σχετικά με ανάκληση 
άδειας λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος στην 
Τοπική Κοινότητα Μεσοτόπου. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εγκρίνει την ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος - επιχείρηση αναψυχής (οβελιστήριο) της κας Καναρίδου Μελπομένης,  σύμφωνα  
με την  υπ. αριθ. πρωτ. 20584/7-5-2018  εισήγηση  του  Τμήματος  Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Λέσβου. 
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  45 Αίτημα κου Μεϊμάρη Αντωνίου σχετικά 

με χορήγησης άδειας παράτασης 
ωραρίου χρήσης μουσικής και 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εγκρίνει την  χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και 
μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κου Μεΐμάρη Αντώνιου 
μέχρι την 03:00 π.μ. ώρα εντός του καταστήματος και μέχρι την 02:00 π.μ. ώρα εκτός του 



   
 
 
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. Αλεξίου Δημήτριος, τακτικό μέλος 
4. Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος. 
5. Κατζανός Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος. 

μουσικών οργάνων σε κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
επιχείρησης πλήρους επεξεργασίας 
(πλήρους γεύματος) – (σνακ μπαρ). 

καταστήματος με διάρκεια ενός έτους, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 18886/25-04-2018 
εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Λέσβου. 
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 46 Αίτημα κας Καραφύλης Μαρίνας 

σχετικά με χορήγηση άδειας 
στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 
Πατριάρχου Βαλιάδου 23 στη 
Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την χορήγηση άδειας 
στάθμευσης ΑΜΕΑ για την ενδιαφερόμενη κα Καραφύλη Μαρίνα επί της οδού Πατριάρχου 
Βαλιάδου 23 στη Μυτιλήνη για το υπ. αριθμ. ΜΥΕ 3945 ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό της, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15771/3-4-2018 εισήγηση της Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
Σημειώνεται ότι η ενδιαφερόμενη κα Καραφύλη Μαρίνα, θα πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου Λέσβου σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων 
της χορηγείται η θέση στάθμευσης. 
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 47 Αίτημα κου Πρωτόγυρου Παράσχο 

σχετικά με χορήγηση άδειας 
στάθμευσης ΑΜΕΑ επί του αδιεξόδου 
της οδού Λεπετύμνου στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την χορήγηση άδειας 
στάθμευσης ΑΜΕΑ για τον ενδιαφερόμενο κο Πρωτόγυρο Παράσχο επί του αδιεξόδου της οδού 
Λεπετύμνου στη Μυτιλήνη για το υπ. αριθμ. ΜΥΕ 8700 ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό του, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21064/9-5-2018 εισήγηση της Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος κος Πρωτόγυρος Παράσχος, θα πρέπει να ενημερώσει την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λέσβου σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις βάσει των 
οποίων του χορηγείται η θέση στάθμευσης. 


