
 
 
 
 

 
 Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 10

η
/08-07-2022 έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Μυτιλήνης και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν: 
 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  
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Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω 
εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια της 
κατασκευής του έργου με τίτλο: 
«Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του 
Δήμου Μυτιλήνης». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:  
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης την έγκριση των παρακάτω κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων, προκειμένου τις παρακάτω ημέρες και ώρες να εκτελεστούν οι εργασίες απόξεσης 
της υφιστάμενης ασφάλτου σε όλο το πλάτος των οδών και εν συνεχεία να γίνει η 
ασφαλτόστρωση, ως εξής:  

1. Δευτέρα 11 Ιουλίου 20222: Οδός Δορυλαίου για τις ώρες από 08:00 π.μ. έως 
21:00 μ.μ.  

       Τα οχήματα θα κινούνται από παρακείμενες οδούς (Κυδωνιών). 

2. Τρίτη 12 & Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022: Οδός Σμύρνης και Ηλία Ηλίου για τις ώρες 
από 08:00 π.μ.  έως 21:00 μ.μ. 

Τα οχήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών θα κινούνται από την οδό Καβέτσου,  
Βυρ. Καραπαναγιώτη  και Ελ. Βενιζέλου. 

3. Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022: Οδός Αγ. Ιωάννη Καλυβίτη Μυτιλήνης για τις ώρες από 
08:00 π.μ.  έως 21:00 μ.μ. 

      Τα οχήματα θα κινούνται από παρακείμενες οδούς. 

Τα  οχήματα και οι πεζοί θα ενημερώνονται με πληροφοριακές πινακίδες τόσο για την εκτέλεση 

έργων όσο και για το ότι ο δρόμος θα παραμένει κλειστός με ευθύνη του αναδόχου. 
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Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου 
κανονιστικής απόφασης λειτουργίας των 
Εμποροπανηγύρεων της Δ.Κ Αγιάσου με την 
ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών α)της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον 
Δεκαπενταύγουστο και β) της Απόδοσης 
Κοιμήσεως Υπεραγίας Θεοτόκου (Εννιάμερα). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης την έγκριση του 
τροποποιημένου  σχεδίου κανονιστικής απόφασης λειτουργίας των Εμποροπανηγύρεων της 
Δ.Κ Αγιάσου ενόψει της διεξαγωγής των θρησκευτικών εορτών: α) της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο και β) της Απόδοσης Κοιμήσεως Υπεραγίας Θεοτόκου 
(Εννιάμερα) και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 472/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Έγκριση υιοθεσίας χώρων πρασίνου από τον 
Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλήνης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης την έγκριση 
υιοθεσίας – παραχώρηση φροντίδας δύο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (παρτεριών) 
έμπροσθεν από το παλαιό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης στον Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλήνης.  

Α-. Η «υιοθέτηση» αυτή δεν θα αποτελεί παραχώρηση χρήσης και δεν θα αναιρεί τον 
κοινόχρηστο χαρακτήρα των χώρων αλλά αφορά αποκλειστικά και μόνο τη φροντίδα του 
πρασίνου, ενώ το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου  θα παρέχει την ανάλογη 
τεχνογνωσία και κάθε άλλη συνδρομή, όποτε και εφόσον της ζητηθεί και θα εποπτεύει την 
επιμελή φροντίδα του χώρου. Μετά την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου, το τμήμα 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου, απαλλάσσεται από την υποχρέωση φροντίδας και συντήρησής 
του, η οποία  θα είναι πλέον υποχρέωση αποκλειστικά του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης.  

 

Β-. Η απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του δήμου για την παραχώρηση φροντίδας 
κοινόχρηστου χώρου πρασίνου θα μπορεί να ανακληθεί άμεσα οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 
Επίσης θα ανακαλείται άμεσα σε περίπτωση διαπίστωσης εγκατάλειψης του «υιοθετημένου» 
κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, κακής συντήρησης, ελλιπούς φροντίδας, κ.λπ., μετά από 
σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας πρασίνου. 

 

Γ-. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο ανάδοχος Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης οφείλει:  

• Να καθαρίζει τον χώρο «υιοθεσίας» τουλάχιστον δυο (2) φορές την εβδομάδα. 

• Να φυτεύει λουλούδια στα υπάρχοντα παρτέρια.  

• Να φροντίζει τα λουλούδια και φυτά του πάρκου (πότισμα, βοτάνισμα, κλάδεμα κ.τ.λ.). 

• Να κουρεύει τον χλοοτάπητα τους εαρινούς, θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες σε 
περίπτωση που ο χώρος διαθέτει χλοοτάπητα.  

• Να φυτεύει δέντρα, αφού προηγηθεί γραπτό αίτημα και έγκριση από το τμήμα Πρασίνου.  

• Να ενημερώσει εγγράφως την υπηρεσία Πρασίνου για την παραίτησή του από την 
υιοθεσία. 

• Να ορίσει   εκπρόσωπο   του για την επικοινωνία με τον Δήμο Μυτιλήνης 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης δεν  θα επιτρέπεται  : 

 • Να εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε κέρδος τους χώρους  

 • Να μεταβιβάσει σε τρίτον την φροντίδα των χώρων. 

 • Να προβεί σε οποιαδήποτε παρέμβαση στους  χώρους  και οποιαδήποτε κατασκευή 
χωρίς την έγκριση του Δήμου. 

 

Δ-. Αρμόδια υπηρεσία για την επικοινωνία - συνεργασία του Δήμου με τον Εμπορικό Σύλλογο 



 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                    Κωνσταντίνος Κουνέλλης 
 
 

 
 

              Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλόντος 
                                         & Δ.Ε. Θερμής 

 
 

 
 

 
ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.- Άνεμος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μανούσου Παράσχου 
2.- Βατός Ιωάννης, τακτικό μέλος 
3.- Τσακύρης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 
4.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 
5.- Χοχλάκα Βασιλική, τακτικό μέλος 
 

 

Μυτιλήνης, όπως περιγράφεται με τα ανωτέρω, να οριστεί το Τμήμα Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του Δήμου  Μυτιλήνης. 

 

Ε-. Ο Δήμος Μυτιλήνης θα  αναλάβει  την παροχή νερού, την αποκατάσταση ζημιών από 
βανδαλισμούς, την αποκομιδή των απορριμμάτων, την παροχή λιπασμάτων για τη λίπανση 
των φυτών και όποτε είναι εφικτό την παροχή φυτικού υλικού (εποχιακά άνθη, δένδρα, 
θάμνους). 

  
 
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
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Έγκριση αιτήματος του Συλλόγου Δρομέων 
Λέσβου σχετικά με την απαγόρευση  
κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων επί της 
οδού Εθνικής Αντιστάσεως από το Άγαλμα της 
Ελευθερίας έως και την είσοδο της Πλαζ 
Τσαμάκια. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει την απαγόρευση κυκλοφορίας και την στάθμευση 
οχημάτων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από το Άγαλμα της Ελευθερίας έως και την 
είσοδο της Πλαζ Τσαμάκια το Σάββατο 23 Ιουλίου 2022 από τις 18.00 έως τις 23.00, 
προκειμένου να διεξαχθεί απρόσκοπτα ο αγώνας με γνώμονα την ασφάλεια των 
συμμετεχόντων. 
 
 


