
  
 
 
 

 Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 12η/30-11-2018 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 
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Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια 
της κατασκευής του έργου «ΑΓΩΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση των 
παρακάτω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: 
1) Οδός Αρχίτα από διασταύρωση με Ποταμώνος έως διασταύρωση με Σοφοκλέους. 
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 παρακείμενων οδών Ποταμώνος - 
Πλαταιών  για την κάθοδο, ενώ για την άνοδο Ζαλόγγου - Χάριτος - Ποταμώνος  . O δρόμος για 
τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και  θα απαγορεύεται η στάση και 
η στάθμευση (Τμήμα 1-1). 
2) Οδός Σοφοκλέους από διασταύρωση με Αρχίτα έως διασταύρωση με Ζαλόγγου. 
Η διάρκεια των εργασιών σε αυτή την οδό εκτιμάται σε δώδεκα (12) 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 Ποταμώνος - 
Πλαταιών  . O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και  θα 
απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση (Τμήμα 2-2). 
3) Οδός Ζαλόγγου από διασταύρωση με Σοφοκλέους (Παιδικός Σταθμός) έως διασταύρωση με 

Μορέας. 
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 Θεοκρίτου -  
Κυππαρισίων- Πιττακού - Ερμού  και από τον συνοικισμό  Μορέας  - Κιουταχείας  και Γερ. 
Καραβαγγέλη. O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και  
θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση (Τμήμα 3-3). 
4) Οδός Ζαλόγγου από διασταύρωση με Μορέας έως διασταύρωση με Κυδωνιών/Θεάτρου. 
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 Ποταμώνος - Πλαταιών  
η από Παιδικό Σταθμό Κιουταχείας - Γερμανού Καραβαγγέλη.  O δρόμος για τη διέλευση των 
πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και  θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 
(Τμήμα 4-4). 
5) Οδός Κορνάρου από διασταύρωση με Λεσβώνακτος έως διασταύρωση με Κιουταχείας. 
Η διάρκεια των εργασιών σε αυτή την οδό εκτιμάται σε σαράντα πέντε (45) 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 Σιγγείου - Λασίου 
και Κορνάρου - Κιουταχείας. O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα 



προσπελάσιμος και  θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση (Τμήμα 5-5). 
6) Οδός Αχίλλειου από διασταύρωση με Κορνάρου έως διασταύρωση με Γερμανού 

Καραβαγγέλη. 
Η διάρκεια των εργασιών σε αυτή την οδό εκτιμάται σε δεκαπέντε (15) 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 Κορνάρου  και 
Κιουταχείας. O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και  θα 
απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση (Τμήμα 6-6). 
7) Οδός Λέοντος Σοφού   από διασταύρωση με Πανσεληνά Αγιορείτου έως διασταύρωση με 

Γερμανού Καραβαγγέλη. 
Η διάρκεια των εργασιών σε αυτή την οδό εκτιμάται σε δεκαπέντε (15) 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 Αχιλλείου- Παν. 
Αγιορείτου- Ηρακλείας -Λεσβώνακτος  και  Γερμανού Καραβαγγέλη. O δρόμος για τη διέλευση 
των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και  θα απαγορεύεται η στάση και η 
στάθμευση (Τμήμα 7-7). 
8) Οδός Ηρακλείας   από διασταύρωση με Πανσεληνά Αγιορείτου έως διασταύρωση με 

Γερμανού Καραβαγγέλη. 
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 παρακείμενων οδών Πανσεληνά 
Αγιορείτου - Λεσαβωνακτος  και Αχιλλείου -Γερμανού Καραβαγγέλη. O δρόμος για τη διέλευση 
των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και  θα απαγορεύεται η στάση και η 
στάθμευση (Τμήμα 8-8). 
9) Οδός Καμάρες  από διασταύρωση με Θεοκρίτου έως διασταύρωση με  Αγραφιώτη. 
Η διάρκεια των εργασιών σε αυτή την οδό εκτιμάται σε σαράντα πέντε(45) εργάσιμες ημέρες. O 
δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και  θα απαγορεύεται 
η στάση και η στάθμευση (Τμήμα 9-9). 
10) Οδός Κατσακούλη  από διασταύρωση με Κλαπάδου έως διασταύρωση με Σκρα. 
Η διάρκεια των εργασιών σε αυτή την οδό εκτιμάται σε είκοσι (20) 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 Παπαγιάννη  &  Τζ . 
Αριστάρου . O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και  θα 
απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση (Τμήμα 10-10). 
11) Οδός Παπαγιάννη  από διασταύρωση με Θέμιδος έως διασταύρωση με 8ης Νοεμβρίου. 
Η διάρκεια των εργασιών σε αυτή την οδό εκτιμάται σε οκτώ (8) 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 Κατσακούλη - 
Θέμιδος  -8ης Νοεμβρίου. O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα 
προσπελάσιμος και  θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση (Τμήμα 11-11). 
12) Οδός Τζ. Αριστάρχου και Θέμιδος από διασταύρωση με Βερναδάκη έως διασταύρωση με 

Σκρα. 
Η διάρκεια των εργασιών σε αυτή την οδό εκτιμάται σε τριάντα (30) 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. O δρόμος για τη 
διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και  θα απαγορεύεται η στάση και η 
στάθμευση (Τμήμα 12-12). 
13) Οδός Σκρα  από διασταύρωση με Κομνηνάκη έως διασταύρωση με Τζ. Αριστάρχου. 
Η διάρκεια των εργασιών σε αυτή την οδό εκτιμάται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες. O 
δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και  θα απαγορεύεται 
η στάση και η στάθμευση (Τμήμα 13-13), 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 13318/26-11-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λέσβου. 
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Λήψη απόφασης σχετικά με την 
λειτουργία του καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) της 
κας ΓΑΪΤΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Αναβάλλει την λήψη απόφασης λόγω μη έλευσης εκπροσώπου της 
Διεύθυνσης Δόμησης Δήμου Λέσβου ώστε να υπάρχουν περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με 
την νομιμότητα λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης. 
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Αίτημα της Δημοτικής Κοινότητας 
Περάματος σχετικά με απαγόρευση 
στάθμευσης αυτοκινήτων. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Αναβάλλει την λήψη απόφασης προκειμένου να διευκρινιστούν 
περαιτέρω τα ακριβή σημεία των οδών καθώς και οι λόγοι για τους οποίους η Δημοτική 
Κοινότητα Περάματος αιτείται την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων σε αυτές. 
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Καθορισμός δρομολογίων Αστικού 
ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Αναβάλλει την λήψη απόφασης προκειμένου να υπάρξουν 
περαιτέρω διευκρινήσεις επί του θέματος. 
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Αίτημα του κου Σέρεσλη Μαυρουδή 
σχετικά με ορισμό χώρου 
φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ε. 
Βοστάνη 56 στη Μυτιλήνη. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης  την τοποθέτηση 
πινακίδας Ρ-40  και Πρ-4α, Πρ-4γ πλην οχημάτων τροφοδοσίας από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:00 
π.μ. καθημερινά έμπροσθεν του καταστήματος του κυρίου Σέρεσλη Μαυρουδή, επί της οδού 
Ευστρατίου Βοστάνη 56 στη Μυτιλήνη,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48535/26-10-2018 
εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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1. Αίτημα του κου Δημητρίου Αναστάσιου 
σχετικά με ορισμό χώρου 
φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 
Ζωοδόχου Πηγής στη Μυτιλήνη. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης  την τοποθέτηση 
πινακίδας Ρ-40  και Πρ-4α, Πρ-4γ πλην οχημάτων τροφοδοσίας από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:00 
π.μ. καθημερινά έμπροσθεν του καταστήματος του κυρίου Δημητρίου Αναστάσιου, επί της 
οδού Ζωοδόχου Πηγής 164 στη Μυτιλήνη,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49877/02-11-2018 
εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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2. Αίτημα της κας Μπάκας Χρυσομάλλη 
σχετικά με χορήγηση άδειας 
στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Λουτρόπολη 
Θερμής Λέσβου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής την 
χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ για την ενδιαφερόμενη κα Χρυσομάλλη Μπάκα στην 
Λουτρόπολη Θερμής (έναντι του Αγροτικού Ιατρείου) για το υπ. αριθμ. ΜΥΒ 6209 ιδιωτικής 
χρήσης αυτοκίνητό της, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47527/22-10-2018 εισήγηση του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. Σημειώνεται ότι η ενδιαφερόμενη κα Χρυσομάλλη Μπάκα, θα 
πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λέσβου σε περίπτωση που εκλείψουν 
οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων της χορηγείται η θέση στάθμευσης. 
 



 
 
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. Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 
4. Ψωμάς Νικόλαος, τακτικό μέλος 
5. Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικός μέλος 
6. Μόλβαλη Ελένη, τακτικό μέλος 
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3. Αίτημα του κου Ψαρρά Λουκά σχετικά με 
χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ 
στην Άντισσα Λέσβου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Αντίσσης την χορήγηση άδειας 
στάθμευσης ΑΜΕΑ για τον ενδιαφερόμενο κο Ψαρρά Λουκά (λόγω αναπηρίας της συζύγου του) 
στην Άντισσα Λέσβου, σε σημείο πλησίον της οικίας του (περιοχή «Σίδι») για το υπ. αριθμ.    
ΖΚΖ 5104 ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό του, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.               
49790/02-11-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος κος 
Ψαρράς Λουκάς, θα πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λέσβου σε 
περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων του χορηγείται η θέση 
στάθμευσης. 
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4. Αίτημα του κου Κουζούμη Χρήστου 
σχετικά με τοποθέτηση καθρέπτη στην 
περιοχή Κάτω Χάλικα Μυτιλήνης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
κυρτού κυκλοφοριακού καθρέπτη στην περιοχή Κάτω Χάλικα Μυτιλήνης και πλησίον του ιερού 
Ναού Αγίου Γεωργίου, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 49667/01-11-2018 εισήγηση του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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5. Αίτημα του κου Μυστεγνιώτη Ηρακλή 
σχετικά με τοποθέτηση καθρέπτη στη 
συμβολή των οδών Αδαίου και 
Χρυσομαλλούσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
κυρτού κυκλοφοριακού καθρέπτη στην συμβολή των οδών Αδαίου και Χρυσομαλλούσης στη 
Μυτιλήνη, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 50091/05-11-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λέσβου. 
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6. Αίτημα του κου Καρακλά Νικόλαου 
σχετικά με τοποθέτηση πλαστικών 
κώνων στον Άνω Χάλικα Μυτιλήνης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
πλαστικών κώνων κάτω από τα παράθυρα της οικίας του ενδιαφερόμενου κου Καρακλά 
Νικόλαου, στον Άνω Χάλικα Μυτιλήνης, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 50670/07-11-2018 
εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
 


