
  
 
 
 

 
 Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 2η/04-03-2020 τακτής συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυτιλήνης και με 
μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν: 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΘΕΜA 
ΑΡ.
ΑΠ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  
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Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
σχετικά με τη λήψη απόφασης για την 
έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί 
της 31 της δημοτικής οδού Μυχούς που 
συμβάλει με την 2

η
 επαρχιακή οδό 

Μυτιλήνης Θέρμα –Παπάδος - Πλωμαρίου 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:    Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης την έγκριση 
δημιουργίας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Κατζανού 
Γεωργίου, επί της 31

ης
 Δημοτικής  οδού , που συμβάλει με την  2

η
  Επαρχιακή οδό  Μυτιλήνης 

Θέρμα - Παπάδος - Πλωμαρίου  ,εντός του  οποίο πρόκειται να γίνει εκσυγχρονισμός 
Ελαιοτριβείου με τα εξής πρόσθετα μέτρα όπως αναφέρονται  το αριθ. πρωτ. 64605/ΤΔ 
6247/13-12-2019  έγγραφο η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. 
Α. Επί του ακινήτου και επί της αγροτικής οδού: 
 
1. Να κατασκευαστεί διπλή διαγράμιση στον αξονα της δημοτικής οδού , από τη συμβολή της 
με την επαρχιακή οδό σε μήκος 50μ προς τον οικισμό Μυχούς όπως απεικονίζεται  με 
κόκκινο στο επισυναπτόμενο σχέδιο, 
2. Να υπάρχει μόνιμη και σταθερή και αμετακίνητη περίφραξη σε όλο το μήκος του 
προσώπου του γηπέδου φερόμενης ιδιοκτησίας Κατζανού Γεωργίου επί της Επαρχιακής 
οδού καθώς και επί της Δημοτικής εκτός της περιοχής διαμόρφωσης της εισόδου εξόδου . 
Μετά την κατασκευή των ενδεικνυόμενων μέτρων με ευθύνη των ενδιαφερομένων θα 
προσκομισθεί στο Δήμο Μυτιλήνης πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής από τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό του έργου . 
 
Η χορηγούμενη έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων θα ισχύει για τέσσερα (4) έτη  και μόνο 
για τη συγκεκριμένη χρήση, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5249/12-02-2020 εισήγηση του 
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, Λιμενικών Έργων, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων 
Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.   
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Αίτημα του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης 
σχετικά με την τοποθέτηση ρυθμιστικών 
πινακίδων στην Πλατεία Σαπφούς στη 
Μυτιλήνη 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:   Εισηγείται στην Τοπική Κοινότητα Μυτιλήνης την 
επανατοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων) και Π-
28 (στάση Λεωφορείου), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11563/03-12-2019 εισήγηση του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Μυτιλήνης.  
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Αίτημα του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης 
σχετικά με την τοποθέτηση ρυθμιστικών 
πινακίδων στην Πλατεία Σαπφούς στη 
Μυτιλήνη 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:    Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τις εξής 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:  

1. Στην διασταύρωση των οδών Οικ Τάξης και Ασκληπιού (6
ο
 Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης )  

α) Διαβάσεις πεζών κάθετα στην οδό Ασκληπιού στις συμβολές της με την Οικ. Τάξη, 
β) Τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου επί αυτών Κ-15 (κίνδυνος λόγο διάβασης 
πεζών) και   Κ-14 (Κίνδυνος λόγο συχνής κίνησης μαθητών), 
γ) Περιστροφή καθρέφτη κατά 90

ο
 για να είναι ορατός από τους οδηγούς που ανεβαίνουν τη 

Ασκληπιού, 
δ) Τοποθέτηση κολωνακίων στις γωνίες των παραπάνω δρόμων για την ασφαλή διέλευση 
των μαθητών. 

2. Στην διασταύρωση των οδών Οικ. Τάξης και Υακίνθου  
α)  Διαβάσεις πεζών κάθετα στην οδό Οικ. Τάξη στις συμβολές της με την Υακίνθου, 
β)  Τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου επί αυτών Κ-15 (κίνδυνος λόγο διάβασης 
πεζών) και Κ-14 (Κίνδυνος λόγο συχνής κίνησης μαθητών), 
γ) Να επεκταθούν τα υφιστάμενα κολωνάκια επί της Υακίνθου έως την συμβολή με τη Οικ. 
Τάξη 
δ) Να τοποθετηθεί πινακίδα  Ρ-28 (απαγορεύεται η στροφή δεξιά) στην οδό Οικ. Τάξη στη 
συμβολή της με τη οδό Υακίνθου ως προς το δεξιό ρεύμα, 
  
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7140/04-03-2020 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης. 
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Αίτημα του κου Κλαδίτη Ιωάννη για την 
χορήγηση θέσεων στάθμευσης 
έμπροσθεν της επιχείρησης του επί της 
οδού Αεροπόρου Γιανναρέλλη και 
Πενθίλης 13 στη Μυτιλήνη 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:   Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης ότι πρόκειται για 
δρόμο με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και μικρού σχετικά πλάτους σύμφωνα με τον ΚΟΚ δεν 
επιτρέπεται η στάθμευση αυτοκινήτων σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την συμβολή 
οδών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7141/04-03-2020 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Μυτιλήνης. 
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Αίτημα των κατοίκων της οδού Γ. 
Παπανδρέου σχετικά με την 
αντικατάσταση της ρυθμιστικής πινακίδας 
επί της οδού Γ. Παπανδρέου στη περιοχή 
του Κουμκό στη Μυτιλήνη. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:   Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την παραμονή της 
πινακίδας Ρ-40 διότι όπως προκύπτει στη συγκεκριμένη θέση δεν πρέπει να επιτρέπεται το 
παρκάρισμα και την τοποθέτηση πινακίδας ορίου μέγιστης ταχύτητας 30 χιλ την ώρα και από 
τις δύο μεριές του δρόμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7142/04-03-2020 εισήγηση του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Μυτιλήνης. 
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Αίτημα της κας Αδαλή Καλλιόπης σχετικά 
με την τοποθέτηση προστατευτικών 
μπαρών στο τέλος της Οδού Ικάρων και 
στη αρχή της Δαιδάλου στην περιοχή της 
Μυτιλήνης 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:   Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης ότι σύμφωνα με 
τον Κ.Ο.Κ δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιοδήποτε εμποδίου εντός των ορίων της οδού, 
ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών στο τέλος της οδού 
Ικάρου και στην αρχή της οδού Δαιδάλου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7143/04-03-2020 
εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.   
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Αίτημα της κας Αδαλή Καλλιόπης σχετικά 
με την τοποθέτηση ρυθμιστικών 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:    Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης να ελεγχθεί η 
δυνατότητα διαπλάτυνσης της οδού στο συγκεκριμένο σημείο από την Τεχνική Υπηρεσία του 



πινακίδων στο τέλος της Οδού Ικάρων και 
στη αρχή της Δαιδάλου στην περιοχή της 
Μυτιλήνης. 

Δήμου Μυτιλήνης., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7144/04-03-2020 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Μυτιλήνης. 
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Αίτημα της κας Παύλου Παρασκευής 
σχετικά με την τοποθέτηση πινακίδας 
απαγόρευσης στάθμευσης στην οδό 
Μυκάλης στην Μυτιλήνη 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:   Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης ότι δεν κρίνεται 
σκόπιμη η τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 και από την άλλη πλευρά του δρόμου λόγω ύπαρξης 
ίδιας πινακίδας στην άλλη πλευρά του δρόμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7145/04-03-
2020 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης. 
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Αίτημα του κου Μακρή Νικολάου σχετικά 
με την τοποθέτηση οριοδεικτών επί της 
οδού Ζωοδόχου Πηγής 110 και 112 στη 
Μυτιλήνη. 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:    Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης ότι σύμφωνα με 
την υπ αρίθμ πρωτ Δ.Ο.Υ./1488/Φ.254 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η 
τοποθέτηση ευκάμπτων πλαστικών επαναφερόμενων κυλίνδρων δεν προβλέπεται ως μέσο 
αποτροπής στάσης – στάθμευσης εντός του ορίου παρατυπώματος της οδού. Η τοποθέτηση 
τους επιτρέπεται μόνο σε διασταυρώσεις οδών όπου εμποδίζεται συστηματικά η στροφή των 
μέσων μαζικής μεταφοράς, με στόχο την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης οχημάτων, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7146/04-03-2020 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης. 
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Αίτημα της Τοπικής Κοινότητας 
Αλυφαντών σχετικά με την τοποθέτηση 
κυρτού κυκλοφοριακού καθρέπτη στον 
οικισμό Πυργί της Κοινότητας 
Αλυφαντών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:    Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης, τοποθέτηση 
διαθλαστικού κατόπτρου επί δημοτικής οδού στο Πυργί του Δήμου Μυτιλήνης, σύμφωνα με 
την υπ. αριθμ. 7147/04-03-2020 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και 
Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης. 
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Αίτημα του κου Σανίδη Κωνσταντίνου 
σχετικά με την πεζοδρόμηση ή 
τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας επί 
της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης στη 
Μυτιλήνη 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:  Αναβάλλει τη λήψη απόφασης. 
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Αίτημα του κου Κατσάμπη Σταματίου 
σχετικά με την τοποθέτηση 
κυκλοφοριακών καθρεπτών στην περιοχή 
του Άνω Χάλικα στη Μυτιλήνη. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση δύο 
(2) διαθλαστικών κατόπτρων στο δρόμο Άνω Χάλικα Γαιδαρανήφορος του Δήμου Μυτιλήνης, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 714/04-03-2020 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης. 
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Αίτηση της κας Παλιβάνη Αναστασίας 
σχετικά με την τοποθέτηση 
κυκλοφοριακού καθρέπτη έμπροσθεν της 
οικίας της στην περιοχή των Λάμπων 
Μύλων. 
 
 
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:  Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
διαθλαστικού κάτοπτρου σε Δημοτική Οδό στους Λάμπου Μύλους του Δήμου Μυτιλήνης, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7150/04-03-2020 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης. 
 



 
 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                    Κωνσταντίνος Κουνέλλης 
 
 
 
 
 

              Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλόντος 
                                         & Δ.Ε. Θερμής 

 
 
 
 
 
 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Βατός Ιωάννης, τακτικό μέλος 
2. Βάλεσης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 
3. Γιαννάκα – Βασιλούδη Εριφύλη, τακτικό μέλος 
4. Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 
5. Ανδρεαδέλλη Βασιλική, τακτικό μέλος 
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Αίτημα του συλλόγου Γονέων & 
Κηδεμόνων των Μαθητών του 15

ου
 

Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης σχετικά με 
την τοποθέτηση μπαρών απαγόρευσης 
στάθμευσης έμπροσθεν της κεντρικής 
εισόδου του σχολείου επί της οδού 
Θεοφίλου Χατζημιχαήλ 2 στη Μυτιλήνη. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:  Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
μπαρών στην κεντρική είσοδο του Σχολείου στη θέση που ήταν τοποθετημένες και 
παλαιότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7151/04-03-2020 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Μυτιλήνης. 
 


