
 
 
 
 
 

Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 2η/ 12-02-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.  
ΑΠΟΦΑ
ΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Σ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

   

1
ο
  15 Χορήγηση προσωρινής άδειας 

διακοπής κυκλοφορίας στις οδούς 
Αγίου Θεράποντος- Χαριλάου 
Τρικούπη και Καραντώνη στη 
Μυτιλήνη λόγω εκτέλεσης εργασιών 
εταιρείας ΤΕΚΑ ΑΕ, εργολάβου 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την 
προσωρινή άδεια διακοπής της κυκλοφορίας στις οδούς Αγίου Θεράποντος, 
Χαριλάου Τρικούπη και Καραντώνη στη Μυτιλήνη, ώστε να προβεί η εταιρεία ΤΕΚΑ 
ΑΕ, εργολάβος της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στις άμεσες ενέργειες για την επανατοποθέτηση 
ενός στύλου της ΔΕΗ που έχει πάρει επικίνδυνη κλίση στο συγκεκριμένο σημείο 
και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των περαστικών και των καταναλωτών που 
ηλεκτροδοτούνται από εκεί, καθώς και να ενημερωθεί η Τροχαία Μυτιλήνης για τη 
σύμφωνη γνώμη και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των 
πεζών και των οχημάτων 

2
ο
  16 Καθορισμός αριθμού αδειών 

υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου 
εμπορίου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου να ζητηθούν 
από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συνολικά εκατόν είκοσι (120) άδειες 
υπαίθριου (πλανόδιου και στάσιμου) εμπορίου, εκ των οποίων οι εβδομήντα (70) 
θα είναι υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και οι πενήντα (50) θα είναι υπαίθριο πλανόδιο 
εμπόριο  

3
ο
  17 Ανάκληση άδειας καταστήματος του 

Σαλιντέρη Θεοδώρου στην Τ.Κ. Κάπης 
Ομόφωνα αποφασίζει: Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 50/16.2.1996 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  «καφετέρια» που είχε χορηγηθεί στον κ. 
Σαλιντέρη Θεόδωρο του Παναγιώτου στην Τοπική Κοινότητα Κάπης μετά από την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 1119/12.01.2015 αίτησή του στον Δήμο Λέσβου 

4
ο
  18 Απαγόρευση στάθμευσης κατά 

μήκος του δρόμου που βρίσκεται ο  
Παιδικός Σταθμός Παμφίλων 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων την 
τοποθέτηση πινακίδων P-40 για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης κατά μήκος 
του δρόμου που βρίσκεται ο Παιδικός Σταθμός Παμφίλων λόγω στενότητάς του 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5275/10.2.2015 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 

5ο 19 Δημιουργία χώρου στάθμευσης στα 
Πάμφιλα 

Ομόφωνα αποφασίζει: προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στη λήψη ορθής 
απόφασης σχετικά με τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στα Πάμφιλα, αναθέτει 
στην Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών 
Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου κ. Άρτεμη Καλδή 
να αναζητήσει τα στοιχεία που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου 
έναντι της οικίας κ. Μαλλίδη Παρασκευά (ΠΙΚΠΑ) στη Δημοτική Κοινότητα 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 



Παμφίλων όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 6243/10.2.2015 εισήγηση του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρεται η υπ’ αριθμ. 25/2.2.2015 απόφαση 
του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Παμφίλων για τη δημιουργία δωρεάν χώρου 
στάθμευσης στο εν λόγω οικόπεδο. 

 

6ο 20 Τοποθέτηση τηλεφωνικής καμπίνας 
νέας τεχνολογίας στην περιοχή της 
Ανάξου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρου την 
τοποθέτηση τηλεφωνικής καμπίνας νέας τεχνολογίας στην περιοχή της Ανάξου 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8134/11.2.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

7ο 21 Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
στο χώρο μπροστά από την είσοδο 
του καταστήματος του κ. Αργυρού 
Μιχαήλ στην Ερεσού 17 στη 
Μυτιλήνη σε ώρες λειτουργίας 
καταστημάτων 

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την 
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στο χώρο μπροστά από την είσοδο του 
καταστήματος του κ. Αργυρού Μιχαήλ που βρίσκεται στην οδό Ερεσού 17 στη Δ.Κ. 
Μυτιλήνης για να διευκολυνθεί η φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων του, και 
εφόσον υπάρχει αντίστοιχη προγενέστερη απόφαση, για συγκεκριμένο δίωρο 8-10 
το πρωί και όχι την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης κατά τις ώρες λειτουργίας 
καταστημάτων, όπως ζήτησε ο ίδιος με αίτησή του εφόσον το αίτημά του δεν 
προκύπτει εκ του νόμου 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΔΙΑΤΑΞΗ 

   
 
 

1
ο
  22 Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής 2014 
Ομόφωνα αποφασίζει: Συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014 σύμφωνα με την από 9.2.2015 εισήγηση 
του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Πρασίνου και Προέδρου της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγείται την έγκρισή της στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Λέσβου  

2ο 23 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
αποθήκης χονδρικού εμπορίου 
τροφίμων και ποτών στον  κ. 
Μακρέλλη Νικόλαο στην Τ.Κ. 
Αλυφαντών  

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στον Νικόλαο Μακρέλλη του Παναγιώτη 
προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αποθήκη 
Χονδρικού Εμπορίου Τροφίμων και Ποτών» στην Τ.Κ. Αλυφαντών 

3ο 24 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «εστιατόριο» στη 
Μαριάνθη Χατζηπαντελή στην Τ.Κ. 
Παρακοίλων 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στην Μαριάνθη Χατζηπαντελή του Γεωργίου 
προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Εστιατόριο» 
στην Τ.Κ. Παρακοίλων Δήμου Λέσβου 



4ο  25 Εφαρμογή των μεταβατικών 
διατάξεων του ν. 4269/2014 (άρθρο 33 
κεφάλαιο Β: Κατηγορίες και 
Περιεχόμενο Χρήσεων Γης παρ.3) για 
την εναρμόνιση των χρήσεων γης 
της Πολεοδομικής Μελέτης 
«Αποτύπωση-Κτηματογράφηση –
Πολεοδόμηση –Πράξη εφαρμογής 
οικισμών Βαρειά-Ακρωτήρι» 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του τμήματος της Πολεοδομικής Μελέτης 
«Αποτύπωση-Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη εφαρμογής οικισμών 
Βαρειά-Ακρωτήρι όσον αφορά και τις χρήσεις γης με τις προϋφιστάμενες διατάξεις 
προ του Ν.4269/2014 σύμφωνα με την εισήγηση υπ’ αριθμ. πρωτ.  3131/21.1.2015 
της Διεύθυνσης Δόμησης Δήμου Λέσβου 

5ο 26 Έγκριση του Β2 σταδίου της μελέτης 
με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση της 
μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ» ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΣΒΟΥ με την παρατήρηση ότι ο Συντελεστής Δόμησης στην Τ.Κ. Πύργων 
Θερμής θα αυξηθεί κατά 30 τ.μ. πλέον της Μελέτης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 130/15.1.2015 εισήγηση της Δ/νσης Δόμησης Δήμου Λέσβου 
 

6ο 27 Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ 
στη Δ.Κ. Πλωμαρίου 

Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου τη χορήγηση άδειας στάθμευσης 
στον Δ.Β. για το αυτοκίνητό του μπροστά από την οικία του στη Δ.Κ. Πλωμαρίου, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4272/02.02.2015 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου 

7ο 28 Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-7 στη Δ.Κ. 
Παπάδου  

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Παπάδου την 
τοποθέτηση πινακίδας Ρ-7 στη Δ.Κ. Παπάδου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
4487/04.02.2015 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών 
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου και το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 2501/10/3-ε/12-1-2015 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Γέρας Λέσβου 
 

8ο 29 Μονοδρόμηση οδού στην Τ.Κ. 
Μεσαγρού 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τη 
μονοδρόμηση της δημοτικής οδού που αρχίζει από τη βόρεια είσοδο του 
Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Μεσαγρού μέχρι την οικία του κ. Γεωργίου Αγγελή, 
λόγω της στενότητας του δρόμου και προβληματικών γεωμετρικών στοιχείων, 
σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 92477π.ε./04.02.2015 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου 

9ο 30 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 
διάβαση πεζών στην οδό Μ. Ασίας  
στη Δ.Κ. Μυτιλήνης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τον 
καθορισμό μίας διάβασης μαθητών μπροστά από την είσοδο του 5

ου
 Δημοτικού 

Σχολείου επί της οδού Μικράς Ασίας στη Μυτιλήνη και την τοποθέτηση πινακίδας 
αναγγελίας κινδύνου (Κ16) στην πλευρά του δρόμου με κατεύθυνση προς την 
έξοδο της πόλης της Μυτιλήνης καθώς και την τοποθέτηση πινακίδας Π21 
(διάβαση πεζών)  υπό την προϋπόθεση να υπάρξει σύμφωνη γνώμη της Τροχαίας 
Μυτιλήνης σύμφωνα με την 78853π.ε./12.02.2015 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών 
 



10ο 31 Απομάκρυνση ή μη πινακίδας 
απαγόρευσης στάσης και 
στάθμευσης  στη Δ.Κ. Λουτρών  

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρών τη μη 
απομάκρυνση της εν λόγω πινακίδας απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης που 
αναφέρει στην από 22.9.2014 αίτησή του ο κ. Αργύριος Τακός, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 77060/13.10.2014 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Λέσβου  

11ο 32 Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης 
και κατασκευή διαγραμμίσεων στην 
Τ.Κ. Παναγιούδας 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την κατασκευή 
διαγράμμισης πεζών που ενώνει το περίπτερο με τον απέναντι πλακοστρωμένο 
δρόμο στην Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας, την τοποθέτηση πινακίδας P-21 
(κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών) και τη μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα 
χιλιόμετρα την ώρα (30km/h) και στις δύο πλευρές του τμήματος του δρόμου που 
βρίσκεται μέσα στα όρια του οικισμού Παναγιούδας, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 6945/05.02.2015 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και 

Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
        
 
                                                                    

                                                                                                  
    Μυτιλήνη 12 Φεβρουαρίου 2015 
 

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής           
 
 
         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ 

     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 
2. Αμπουλός Ιωάννης, τακτικό μέλος 
3. Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
4. Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος 
5. Καραγιάννης Θεόδωρος σε αντικατάσταση  
του τακτικού μέλους Κυρατζή-Χρυσοστόμου Ευστράτιου 
6. Κατζανός Γεώργιος, τακτικό μέλος 
7. Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος 
8. Στεργίου Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση  
του τακτικού μέλους Ταμβακέλλη Μιχαήλ 
9. Τζιμής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
 


