
  
 
 
 

 
 Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 9η/09-08-2021 έκτακτη 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 

  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  
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Αίτημα του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης 
για τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών 
κολωνακίων και καθρέφτη οδικής 
κυκλοφορίας σε Δημοτική οδό.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
Την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων εκατέρωθεν του συγκροτήματος 
κατοικιών στις θέσεις (αρχή και τέλος) που ορίζονται με συντεταγμένες Χ= 722491, Υ= 4327503 
και Χ= 722517, Υ= 4327469 αντίστοιχα, καθώς και την τοποθέτηση καθρέφτη οδικής 
κυκλοφορίας στη θέση που ορίζεται με συντεταγμένες Χ= 722505, Υ= 4327499 στο Ελληνικό 
Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ '87 και σύμφωνα με το συνημμένο απόσπασμα χάρτη 
 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  
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Αίτημα της Κοινότητας Λουτρών για την 
πεζοδρόμηση παραλιακού δρόμου στην 
Σκάλα Λουτρών. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει την προσωρινή πεζοδρόμηση τμήματος Δημοτικής οδού 
σύμφωνα και με το συνημμένο απόσπασμα χάρτη στην Σκάλα Λουτρών κατά τις ώρες 19:00-
23:00 και μέχρι 30-09-2021. 
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Αίτημα της Κοινότητας Πηγής του Δήμου 
Μυτιλήνης για την πεζοδρόμηση 
Δημοτικής Οδού.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει την προσωρινή πεζοδρόμηση τμήματος της Δημοτικής 
οδού στον οικισμό της Πηγής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για τις ώρες 17:00 έως 02:00 
όπως αυτό φαίνεται με κίτρινο χρώμα στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη έως 30-09-2021. 
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Αίτημα της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας για 
την απαγόρευση στάθμευσης σε 
Δημοτική Οδό.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
Την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων) και Πρ-4α, Πρ-4γ 
(αρχή και τέλος ισχύος της πινακίδας), στις θέσεις που ορίζονται με συντεταγμένες Χ=722776, 
Υ=4326639 και Χ=722758, Υ=4326620 αντίστοιχα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 
ΕΓΣΑ '87 και σύμφωνα με το συνημμένο απόσπασμα χάρτη. 
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Περιορισμός ορίου ταχύτητας στην οδό 
Αγίας Κυριακής στην Μυτιλήνη.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
Την τοποθέτηση 2 (δύο) ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-32 (περιορισμός ορίου ταχύτητας 30 
χιλιόμετρα) προς αποφυγή ατυχημάτων επί της οδού Αγίας Κυριακής στην Μυτιλήνη και στα 
δυο ρεύματα κυκλοφορία στις θέσεις που ορίζονται με συντεταγμένες Χ=720055, Υ=4332029 
και Χ=720283, Υ=4331946 αντίστοιχα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ '87, 
καθώς και την διαγράμμιση διάβασης έμπροσθεν της εισόδου της Εκκλησίας, σύμφωνα με το 
συνημμένο απόσπασμα χάρτη. 
  



 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                    Κωνσταντίνος Κουνέλλης 
 
 

 
              Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλόντος 
                                         & Δ.Ε. Θερμής 

 
ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Γιαννάκα – Βασιλούδη Εριφύλη, τακτικό μέλος 
2. Βατός Ιωάννης, τακτικό μέλος 
3. Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
4. Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 
5. Ανδρεαδέλλη Βασιλική, τακτικό μέλος 
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Αίτημα της κα Ευγλωτίας Παναγίδη 
σχετικά με τη χορήγηση θέσης 
στάθμευσης ΑΜΕΑ στα Λουτρά Λέσβου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:  Την χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ στην κ. Ευγλωτία Παναγίδη σε 
Δημοτικό δρόμο στα Λουτρά απέναντι από την οικία της για το ιδιωτικής  χρήσης αυτοκίνητο 
με αριθμό κυκλοφορίας ΜΥΚ 2814. Η θέση ορίζεται με συντεταγμένες αρχή και τέλος 
(Χ=720010, Υ=4325879) και (Χ=720012, Υ=4325873) στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς ΕΓΣΑ '87, όπως φαίνεται και στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη. 
Η παραχώρηση της θέσης ισχύει για 3 έτη. Όταν λήξει το Δελτίο Στάθμευσης για ΑΜΕΑ ή τα 3 
έτη της παραχώρησης ή εκλείψει ο λόγος για τον οποίο παραχωρήθηκε η θέση, τότε αυτή 
καταργείται και επανεξετάζεται εφόσον προσκομίζεται νέα αίτηση με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.  
Ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Δήμο για κάθε μεταβολή των 
υποβαλλόμενων στοιχείων – δικαιολογητικών. 
 

6
ο
 76 

Αίτημα της Δημοτικής Κοινότητας 
Μυτιλήνης για τοποθέτηση πλαστικών 
οριοδεικτών επί της οδού Μπιζανίου στη 
Μυτιλήνη. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
Την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών (αρχή και τέλος), στις παρακάτω θέσεις που 
ορίζονται με συντεταγμένες Χ=721114, Υ=4331601 και Χ=721116, Υ=4331608 αντίστοιχα στο 
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ '87 και σύμφωνα με το συνημμένο 
απόσπασμα χάρτη. 
 


