
  
 
 
 

 Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 5η/19-04-2019 τακτής 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  
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Αίτημα της κας Μαλακού Μαρίας σχετικά 
με τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης 
στάθμευσης μεταξύ των δύο εισόδων του 
ακινήτου αρ. 28 ιδιοκτησίας της, 
ευρισκόμενο στο οικοδομικό τετράγωνο 
16 του συνοικισμού Λαγκάδας Μυτιλήνης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση  
πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης μεταξύ των δύο εισόδων του ακινήτου αρ. 28, 
ιδιοκτησίας κας Μαλακού Μαρίας, ευρισκόμενο στο οικοδομικό Τετράγωνο 16 του 
συνοικισμού Λαγκάδας Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 17796/17-04-2019 
εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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Αίτημα της κας Δαβή Άννας σχετικά με 
τοποθέτηση πλαστικών επαναφερόμενων 
οριοδεικτών (κολωνάκια) έμπροσθεν της 
εισόδου Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού στην 
οδό Σεφέρη στη Μυτιλήνη. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών (κολωνάκια) έμπροσθεν της εισόδου Ιδιωτικού 
Παιδικού Σταθμού στην οδό Σεφέρη στη Μυτιλήνη, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 
18249/19-04-2019 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών 
Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  
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Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 
εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο 
φερόμενης ιδιοκτησίας κου Κερίμη 
Ευστράτιου επί Δημοτικής οδού Δ25. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση 
δημιουργίας εισόδου - εξόδου οχημάτων σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κου Κερίμη 
Ευστράτιου σε Δημοτική οδό Δ25, που συμβάλει με την 36η  Εθνική οδό Μόριας – Λάρσου στα 
αριστερά αυτής και αφετέρου στην Εθνική οδό Παράκαμψης Παναγιούδας- Παμφίλων στα 
δεξιά αυτής στη περιοχή του κοιμητηρίου Παναγιούδας, εντός του  οποίο πρόκειται να εκδοθεί 
άδεια για ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψητοπωλείο – παντοπωλείο). 
Επί του ακινήτου και επί της δημοτικής  οδού: 
1. Να τοποθετηθούν πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης  για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας επί 
της δημοτικής  οδού Δ25 σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και την τεχνική 
έκθεση του πολιτικού μηχανικού Ταξιάρχη Βέρου,  
2. Με το αριθ. Πρωτ 3525/ΤΔ 223/4-3-2019 έγγραφο η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, αναφέρει ότι δεν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα βελτίωσης 
των συνθηκών των  δυο συμβολών καθώς στις εν λόγω θέσεις υπάρχουν διαμορφωμένοι 
ισόπεδοι οδικοί κόμβοι ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων. 
Η χορηγούμενη έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων θα ισχύει για τέσσερα (4) έτη και μόνο για 
τη συγκεκριμένη χρήση, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17400/16-04-2019 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιακών Έργων, Λιμενικών Έργων, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 
εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο 
φερόμενης ενοικιάστριας κας 
Χατζηπαναγιώτη Μαρίας επί Δημοτικής 
οδού Δ25. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση 
δημιουργίας εισόδου - εξόδου οχημάτων σε ακίνητο φερόμενης ενοικιάστριας 
Χατζηπαναγιώτη Μαρία (φερόμενη ιδιοκτήτρια Γαλάνη Γεωργία) σε Δημοτική οδό Δ25 , που 
συμβάλει με την 36η  Εθνική οδό Μόριας – Λάρσου στα αριστερά αυτής και αφετέρου στην 
Εθνική οδό Παράκαμψης Παναγιούδας- Παμφίλων στα δεξιά αυτής στη περιοχή του 
κοιμητηρίου Παναγιούδας, εντός του οποίου πρόκειται να εκδοθεί άδεια για ίδρυση 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Επί του ακινήτου και επί της δημοτικής  οδού: 
1. Να τοποθετηθούν πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης  για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας επί 
της δημοτικής  οδού Δ25 σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και την τεχνική 
έκθεση.  
2. Με το αριθ. Πρωτ 3525/ΤΔ 223/4-3-2019 έγγραφο η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου , αναφέρει ότι δεν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα βελτίωσης 
των συνθηκών των  δυο συμβολών καθώς στις εν λόγω θέσεις υπάρχουν διαμορφωμένοι 
ισόπεδοι οδικοί κόμβοι ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων. 
Η χορηγούμενη έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων θα ισχύει για τέσσερα (4) έτη  και μόνο 
για τη συγκεκριμένη χρήση, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17407/16-04-2019 εισήγηση του 
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, Λιμενικών Έργων, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων 
Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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Αίτημα των κατοίκων της περιοχής 
«Κουμκό» Μυτιλήνης σχετικά με 
αντιμετώπιση κυκλοφοριακού 
προβλήματος και τοποθέτηση 
ρυθμιστικών πινακίδων και πλαστικών 
επαναφερόμενων οριοδεικτών. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Απορρίπτει το αίτημα των κατοίκων της περιοχής «Κουμκό» 
Μυτιλήνης, μετά από αρνητική γνωμοδότηση του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης. 
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Αίτημα του κου Ζυγούκη Γεώργιου 
σχετικά με τοποθέτηση κυρτού 
κυκλοφοριακού καθρέπτη επί της οδού 
Ευστρατίου Βοστάνη 59 στη Μυτιλήνη. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
κυρτού κυκλοφοριακού καθρέπτη επί της οδού Ευστ. Βοστάνη 59 στη Μυτιλήνη, σύμφωνα με 
την υπ. αριθμ. πρωτ. 17015/15-04-2019 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας 
και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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Αίτημα του κου Νιαούνη Δημήτριου 
σχετικά με τοποθέτηση κυρτού 
κυκλοφοριακού καθρέπτη επί της οδού 
Στρ. Ελευθεριάδη 55Α στη Μυτιλήνη. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
κυρτού κυκλοφοριακού καθρέπτη επί της οδού Στρ. Ελευθεριάδη 55Α στη Μυτιλήνη, σύμφωνα 
με την υπ. αριθμ. πρωτ. 17012/15-04-2019 εισήγηση  του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Λέσβου. 
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Αίτημα του κου Μιχαλέλη Αντώνιου 
σχετικά χορήγηση άδειας στάθμευσης για 
ΑΜΕΑ επί της οδού Αρίωνος 31 στη 
Μυτιλήνη. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την χορήγηση 
άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ για τον ενδιαφερόμενο κο Μιχαλέλη Αντώνιο, επί της οδού 
Αρίωνος 31 στη Μυτιλήνη, για το υπ. αριθμ. ΜΥΚ 2466 ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό του, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14879/04-04-2019 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος κος Μιχαλέλης Αντώνιος, θα πρέπει να ενημερώσει την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λέσβου σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις βάσει 
των οποίων του 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. Αποστόλου Στέφανος, τακτικό μέλος 
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Αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητα και 
Ανακύκλωσης Δήμου Λέσβου σχετικά με 
τοποθέτηση πλαστικών επαναφερόμενων 
οριοδεικτών (κολωνάκια) στην ευρύτερη 
περιοχή της Χρυσομαλλούσας, στη 
Μυτιλήνη. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
πλαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτών (κολωνάκια) στα κάτωθι σημεία της πόλεως 
Μυτιλήνης: 
1. Διασταύρωση οδών Χρυσομαλλούσας – Ασκληπιού στο ρεύμα καθόδου, 
2. Διασταύρωση οδών Ασκληπιού – Οικ. Τάξη (στροφή δεξιάς κατεύθυνσης), 
3. Διασταύρωση οδών Οικ. Τάξη – Υακίνθου (κατεύθυνση προς οδό Χρυσομαλλούσας), 
σύμφωνα με την  υπ. αριθμ. πρωτ. 14550/02-04-2019 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Λέσβου. 


