ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 2η/16-03-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν
ΘΕΜA ΑΡ.ΑΠΟ- ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ
ΦΑΣΗΣ
ΠΡΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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Τοποθέτηση
ενημερωτικών Ομόφωνα αποφασίζει:
πινακίδων στην οδό Ερμού στην 1.Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση δύο ενημερωτικών πινακίδων
Μυτιλήνη κατόπιν πρότασης του επί της οδού Ερμού, κοντά στο Γενί Τζαμί, στη Μυτιλήνη κατόπιν προτάσεως του Εμπορικού
Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης
Συλλόγου Μυτιλήνης ως εξής:
α)«Η Ερμού είναι πεζόδρομος όλο το 24ωρο σύμφωνα με απόφαση του Δήμου» και
β)«Απαγορεύεται η διέλευση όλων των τροχοφόρων όλο το 24ωρο, πλην τροφοδοσίας» και
2.Να σταλεί έγγραφο από τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. στον Εισαγγελέα Μυτιλήνης για εισαγγελική
εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να εφαρμόσουν τις σχετικές με την πεζοδρόμηση της οδού
Ερμού στη Μυτιλήνη αποφάσεις.
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Ανάκληση άδειας λειτουργίας Ομόφωνα αποφασίζει: την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 27856/13.10.2011 άδειας λειτουργίας
του καταστήματος υγειονομικού του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ της κ. Βαρβάρας Μπούρατζη στη
ενδιαφέροντος
ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ Δ.Κ. Παμφίλων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12058/16.03.2016 αιτήσεώς της.
της κ. Βαρβάρας Μπούρατζη στη
Δ.Κ. Παμφίλων
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
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Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου να παραχωρηθεί θέση
στο με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΥΒ στάθμευσης στο με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΥΒ 7435 αυτοκίνητο στο χώρο του λιμανιού στο
7435 αυτοκίνητο στο Πλωμάρι
Πλωμάρι και να τοποθετηθεί πινακίδα στην είσοδο της οικίας του κατόχου του που να αναφέρει
ότι απαγορεύεται το παρκάρισμα λόγω εισόδου-εξόδου ΑΜΕΑ.
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Χορήγηση ή μη προέγκρισης Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στην κ. Γεωργία Μανούκα του Πανάγου προέγκριση ίδρυσης και
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην Τ.Κ. Βατούσας της
καταστήματος
υγειονομικού Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης.
ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΝΕΙΟστην κ. Γεωργία Μανούκα του
Πανάγου στην Τ.Κ. Βατούσας της
Δ.Ε. Καλλονής
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Ανάκληση άδειας λειτουργίας
Ομόφωνα αποφασίζει: την ανάκληση της υπ. αριθμ. πρωτ. 99841/05.12.2012 άδειας λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της εταιρείας «ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ –Κ. ΛΟΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στην Δ.Κ.
ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
Μυτιλήνης, λόγω έκδοσης της αριθμ. πρωτ. 5072/05.02.2016 νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της εταιρείας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος
«ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – (εστιατόριο)-υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων στον ίδιο χώρο.
Κ.ΛΟΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
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στην Δ.Κ. Μυτιλήνης
Έγκριση Κανονισμού Προβολής
Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης
Δήμου Λέσβου
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Δίκτυο σίτισης αδέσποτων ζώων
στη Μυτιλήνη

-

Ανάκληση της αριθμ. 4/2016
απόφασης της Ε.Π.Ζ. περί
καθορισμού έναντι στρατοπέδου
Παραδέλλη στη Μόρια αφετηρίας
και τέρματος λεωφορειακής
γραμμής της «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
Α.Ε.».
Τοποθέτηση πινακίδων στο
Κέντρο Κράτησης Μεταναστών
στη Μόρια

ο
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Σήμανση στο 5 Δημοτικό
Σχολείο Μυτιλήνης
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Τοποθέτηση πινακίδων
μονοδρόμησης και απαγόρευσης
στάθμευσης στη Δ.Κ.
Λουτρόπολης Θερμής

ο

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση του σχεδίου του
Κανονισμού Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 11586/11.03.2016 εισήγηση του Γραφείου Διαφήμισης της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση
συσκευών σίτισης και παροχής νερού αδέσποτων ζώων στα σημεία που προτείνει το Σωματείο
«Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων Η Κιβωτός Μυτιλήνης» ήτοι: 1.Πλατεία Σαπφούς,
2.Ναυτικός Όμιλος (πριν το πάρκινγκ Βερόπουλου-εκεί που βρίσκονταν παλιά οι καμπάνες
ανακύκλωσης), 3.Κιόσκι, 4.Φυκιότρυπα, 5.Επάνω Σκάλα (περιοχή Πάρκου).
Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μόριας την τοποθέτηση πινακίδων
στο Κέντρο κράτησης μεταναστών στη Μόρια ως εξής:
α) ρυθμιστικών πινακίδων (Ρ-40) πριν, κατά μήκος και μετά από το κέντρο κράτησης και από την
αριστερή πλευρά του οδοστρώματος με κατεύθυνση από Παναγιούδα προς Καλλονή,
β) μιας ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-27) που να απαγορεύει την αριστερή στροφή ακριβώς απέναντι
από την κεντρική είσοδο του κέντρου στη δεξιά πλευρά της οδού με κατεύθυνση κίνησης από
Λάρσο προς Μόρια και
γ) μιας πινακίδας αναγγελίας κινδύνου (Κ-25), προσοχής για άλλους κινδύνους, σε εμφανή θέση
και σε ικανοποιητική απόσταση πριν από την άφιξη οχήματος στο κέντρο κράτησης, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5165/10.2.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και
Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου.
Ομόφωνα αποφασίζει:
Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τη χάραξη διάβασης
ου
πεζών επί της οδού Αδραμυτίου έξω από την πόρτα του 5 Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης και
συγχρόνως την τοποθέτηση πινακίδας Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών), σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5584/16.2.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και
Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου.
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής τα εξής:
1. Μονοδρόμηση του δρόμου από την Εκκλησία μέχρι τον κεντρικό δρόμο
(Επαρχιακό-έναντι ελαιοτριβείου Φωτεινού-Πλωμαρίτη) με την ίδια κατεύθυνση κίνησης και
τοποθέτηση πινακίδας Ρ-7 επί της υπόψη Δημοτικής οδού στο σημείο συμβολής της με τον
Επαρχιακό δρόμο Θερμής-Λάμπου Μύλων έναντι του ελαιοτριβείου Φωτεινού-Πλωμαρίτη
2. Μονοδρόμηση του Δημοτικού Δρόμου που περνά από το σπίτι Αργυρίου Ιωάννη με
κατεύθυνση κίνησης προς τα πάνω, με τοποθέτηση πινακίδας Ρ-7.
3. Απαγόρευση στάθμευσης αυτοκινήτων σε όλο το μήκος της πρόσοψης της οικίας κ. Μάρτη
Μαρίας με τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40, προκειμένου να διευκολυνθεί η στροφή των αυτοκινήτων
για έξοδο από τον οικισμό,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8259/07.03.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών,
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Τοποθέτηση καθρέπτη στα
Λουτρά
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Τοποθέτηση σήμανσης στη
Σκάλα Λουτρών
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Τοποθέτηση σήμανσης στην Τ.Κ.
Άγρας
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-

14ο

32

Τοποθέτηση πλαστικών
κολωνακίων επί της οδού
Μυρογιάννη 16 στη Μυτιλήνη
Τοποθέτηση δύο πλαστικών
κολωνακίων επί της οδού Αλ.
Παναγούλη 4 στη Μυτιλήνη

Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου.
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρών την τοποθέτηση καθρέπτη
έμπροσθεν της οικίας κ. Εγγλέζου Φάνη στη συνοικία «Πράμα» στα Λουτρά λόγω περιορισμένης
ορατότητας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5651/15.02.2016 εισήγηση του Τμήματος
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Λέσβου.
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρών την τοποθέτηση πινακίδας
Κ-5 (επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές), καθώς και πινακίδας Ρ-32
(μέγιστο όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα) πριν την παιδική χαρά στη Σκάλα Λουτρών και στις δύο
πλευρές του δρόμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5654/15.02.2016 εισήγηση του Τμήματος
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Λέσβου.
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τοποθέτηση των εξής
πινακίδων:
1. Ρ-2 (STOP, υποχρεωτική διακοπή πορείας) στην τοποθεσία «Καμίνι» στη διασταύρωση, στη
γωνία πλησίον οικίας κ. Ζαφειρέλλη Νίκης και κ. Δερεδίνη Παναγιώτας
2. Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) στην περιοχή Λεύκα εμπρός από το
αποστακτήριο του κ. Ταμτάμη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5517/15.02.2016 εισήγηση του
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Λέσβου.
Αποσύρεται

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση δύο
πλαστικών κολωνακίων απέναντι από το υπάρχον γκαράζ του κ. Λέκκα Θεοδοσίου επί της οδού
Αλέκου Παναγούλη 4 στη Μυτιλήνη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2944/25.01.2016 εισήγηση
του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου.
Μυτιλήνη 16.03.2016
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Νικόλαος Καρασάββας
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής-Περιβάλλοντος-Πρασίνου
Δήμου Λέσβου

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

