ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 6η/05-07-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των
αποφάσεων που ελήφθησαν
ΘΕΜA

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ο

1

ο

2

ο

3

ο

4

ο

5

86

Επί των θεμάτων της οδού Αγίου
Ευστρατίου στη Μυτιλήνη μετά
την λήψη απόφασης
πεζοδρόμησης

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης:
1. Να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στα καταστήματα που λειτουργούν επί
της οδού Αγίου Ευστρατίου
2. Να μεριμνήσει η Δ/νση Καθαριότητας για την καθαριότητα και την υγιεινή του χώρου
3. Να απομακρυνθούν από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων τυχόν αυθαίρετες κατασκευές
στον κοινόχρηστο χώρο και
4. Να δοθεί, κατ’ εξαίρεση, η απαραίτητη άδεια φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα του κ.
Λαδάκη

-

Σχετικά με στάση και στάθμευση
στην περιοχή που στεγάζεται το
Ελεγκτικό Συνέδριο στη
Μυτιλήνη

Αποσύρεται
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Αίτημα κ. Μητσάκη Χρήστου εκ
μέρους των ποτοποιών Λέσβου
Αίτημα των ΕΛΤΑ Courier
Πρακτορείο Μυτιλήνης για
κυκλοφορία των οχημάτων της
εταιρείας στην οδό Ερμού στη
Μυτιλήνη για την παράδοση –
παραλαβή εμπορευμάτων
Πρόταση απαγόρευσης στάσης
και στάθμευσης όλων των
οχημάτων στο πλάτωμα που
υπάρχει στην αρχή της οδού
Κομνηνάκη, έξω από το
«Μουσικό Καφενείο» στη
Μυτιλήνη

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης:
Τη διοργάνωση της εκδήλωσης ouzofest στα Λαδάδικα επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης από
το σημείο της συμβολής της με την οδό Αθ. Μητρέλια μέχρι την οδό Μητροπόλεως στη Μυτιλήνη
το Σάββατο 9 Ιουλίου 2016 από τις 16.00 το απόγευμα μέχρι τις 05.00 π.μ. το πρωί της Κυριακής
και να ειδοποιηθεί η Τροχαία Μυτιλήνης
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης:
Την απόρριψη του αιτήματος των ΕΛΤΑ Courier Πρακτορείο Μυτιλήνης για κυκλοφορία των
οχημάτων της εταιρείας στην οδό Ερμού στη Μυτιλήνη για την παράδοση –παραλαβή
εμπορευμάτων

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης:
Την πλήρη απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στο πλάτωμα που
υπάρχει στην αρχή της οδού Κομνηνάκη, έξω από το «Μουσικό Καφενείο» στη Μυτιλήνη
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Σύσταση άτυπης επιτροπής για
τον καθορισμό θέσεων
στάθμευσης δικύκλων σε
ολόκληρο το κέντρο της πόλης
της Μυτιλήνης
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Σχετικά με την αριθμ. 8/2016
απόφαση του συμβουλίου της
Τ.Κ. Ιππείου

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 29983/5.7.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών
Μεταφορών, την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων σε όλο το μήκος του
κεντρικού δρόμου του οικισμού Ιππείου εντός του οικισμού και στις δύο πλευρές του
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Αίτημα Σωματείου Βοήθεια για το
παιδί και τον έφηβο για
χορήγηση θέσης στάθμευσης επί
της οδού Ολυμπίου
Γυμνασιάρχου 8 στη Μυτιλήνη
μετά την αποδοχή
παραχώρησης της θέσης του κ.
Λάσκαρη Θεόδωρου

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης:
Την χορήγηση θέσης στάθμευσης στο Σωματείο «Βοήθεια για το παιδί και τον έφηβο HELP» επί
της οδού Ολυμπίου Γυμνασιάρχου 8 στη Μυτιλήνη μετά την παραχώρηση της θέσης του κ.
Λάσκαρη Θεόδωρου

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης:
Τη σύσταση άτυπης επιτροπής για τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης δικύκλων σε ολόκληρο
το κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης και αναθέτει στη Δ.Κ. Μυτιλήνης τον ορισμό των μελών της
ως άνω επιτροπής

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
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Ανάκληση άδειας λειτουργίας
ου
ΚΥΕ Κυλικείο εντός 3
Γυμνασίου Μυτιλήνης της κ.
Κουταλιανού Ευαγγελίας
Χορήγηση ή μη προέγκρισης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος - «ΓΕΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ
ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΑΓΩΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ,
ΠΟΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ
ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ,ΜΠΙΣΚΟΤΟΠ
ΟΙΙΑΣ ΚΛΠ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ» στην κ.
Εριφύλη Σγουρέλλη στην Τ.Κ.
Πύργων Θερμής της Δ.Ε.
Λουτροπόλεως Θερμής

Αποσύρεται

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος « ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ
ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΑΓΩΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ,ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΛΠ ΣΕ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ» στην κ. Εριφύλη Σγουρέλλη στην Τ.Κ. Πύργων Θερμής της Δ.Ε.
Λουτροπόλεως Θερμής

ο

3

ο

94

4

95

5o

96

ο

6

7ο

ο

8

Χορήγηση ή μη προέγκρισης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος - «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΤΑΒΕΡΝΑ» στην κ. Μαρία
Χατζηπεφτουλίδου στην Τ.Κ.
Μιστεγνών της Δ.Ε.
Λουτροπόλεως Θερμής
Χορήγηση ή μη προέγκρισης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος - «Επιχείρηση
μαζικής εστίασης προχείρου
γεύματος –καφέ σνακ μπαρ»
στην κ. Αικατερίνη –Ιωάννα
Ραβάνη στην Τ.Κ. ΚλειούςΤσόνια της Δ.Ε. Μανταμάδου
Χορήγηση ή μη άδειας χρήσης
μουσικών οργάνων» στο ΚΥΕ
Καφέ-Εστιατόριο του κ.
Γεωργίου Καλογερέλη στην Τ.Κ.
Βατούσας της Δ.Ε. ΕρεσούΑντίσσης

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος « ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ» στην κ. Μαρία Χατζηπεφτουλίδου στην Τ.Κ.
Μιστεγνών (Σκάλα Μιστεγνών) της Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θερμής

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος –καφέ σνακ μπαρ» στην κ.
Αικατερίνη –Ιωάννα Ραβάνη στην Τ.Κ. Κλειούς-Τσόνια της Δ.Ε. Μανταμάδου

Ομόφωνα αποφασίζει: Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για τρία (3) έτη στον κ.
Γεώργιο Καλογερέλη του Τρύφωνος για το κατάστημά του «Καφέ-Εστιατόριο» που βρίσκεται
στην Τοπική Κοινότητα Βατούσας της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τροποποίηση της αριθμ.
190/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και στη συνέχεια της αριθμ. 885/2015
σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου για την παραχώρηση του δικαιώματος
χρήσης οικογενειακού τάφου της θέσης (4) αντί της θέσης (18) στο δημοτικό κοιμητήριο
Μεσαγρού στη Σαπνά Ευστρατία του Μιχαήλ
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Τροποποίηση της αριθμ.
885/2015 απόφασης του Δ.Σ.
Λέσβου
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Εισήγηση για έγκριση 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)

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση 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) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
34755/30.6.2016 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
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Έγκριση θερινών δρομολογίων
ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΕ Μυτιλήνης

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση των θερινών
δρομολογίων της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΕ Μυτιλήνης σύμφωνα με τον πίνακα που απέστειλε η ως άνω
εταιρεία και με διορθωμένη την τιμή του φοιτητικού εισιτηρίου από 1,60 σε 1,50 στη ζώνη Γ΄
βάσει της με αριθμ. 1111/1.6.2016 απόφασης Δημάρχου
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Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση
στεγάστρου κατόπιν της αίτησης της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Μυτιλήνης ΑΕ σύμφωνα με τις εγκεκριμένες
από τις αρμόδιες υπηρεσίες προδιαγραφές στην οδό Αργύρη Εφταλιώτη έναντι του παλαιού
Φρουραρχείου στη Μυτιλήνη με την προϋπόθεση το εν λόγω στέγαστρο να εφάπτεται στην
περίφραξη του χώρου του πάρκινγκ του λιμανιού, ώστε να διασφαλίζεται η ορατότητα των
εξερχομένων του λιμανιού οχημάτων
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τοποθέτηση πινακίδας
Τοποθέτηση πινακίδας στην Τ.Κ.
Π-5 (Προειδοποιητική για αδιέξοδο) στο δρόμο που οδηγεί σε αδιέξοδο από την πλατεία του
Αλυφαντών
οικισμού έως την οικία Σκουταριώτη στον οικισμό Κέδρου της Τ.Κ. Αλυφαντών
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στην Τ.Κ. Περάματος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27802/16.6.2016 εισήγηση του Τμήματος
Συγκοινωνιών:
1.Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) επί του παράδρομου κρατικών ελαιοαποθηκών και
καθρέπτη επί του Επαρχιακού δρόμου Περάματος-Παπάδου στις θέσεις που σημειώνονται στο
συνημμένο αντίστοιχο σκαρίφημα
2.Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) επί του παράδρομου Πατωμένης στο σημείο συμβολής του
με τον Επαρχιακό δρόμο Περάματος-Παπάδου και ακριβώς απέναντι τοποθέτηση καθρέπτη επί
του υπόψη Επαρχιακού δρόμου
3.Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) επί του παράδρομου κεντρικού προσφυγικού Συνοικισμού
Σχετικά με τις αριθμ. 9 και
στο σημείο συμβολής με τον Επαρχιακό δρόμο Παπάδου-Περάματος
10/2016 αποφάσεις του
4.Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) επί του παράδρομου εκκλησίας Αγ. Παντελεήμονα στο
συμβουλίου της Τ.Κ. Περάματος
σημείο συμβολής με τον Επαρχιακό δρόμο Παπάδου-Περάματος και ακριβώς απέναντι
τοποθέτηση καθρέπτη επί του υπόψη Επαρχιακού δρόμου, όπως στο συνημμένο σκαρίφημα
5.Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) επί δρόμου Αγ. Δημητρίου στο σημείο συμβολής με τον
δρόμο Περάματος-Μάρμαρο-Πύργοι και ακριβώς απέναντι τοποθέτηση καθρέπτη όπως στο
συνημμένο σκαρίφημα (σε επαφή με υπάρχον στηθαίο)
6.Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) στην πλατεία
“Αγρότισσας” στο Πέραμα Λέσβου
7.Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) στη θέση που σημειώνεται στο συνημμένο σκαρίφημα με
αριθμό (6)
Τοποθέτηση στεγάστρου σε
υφιστάμενη στάση στην οδό
Αργύρη Εφταλιώτη στη
Μυτιλήνη

103

Σχετικά με την αριθμ. 13/2016
απόφαση του Συμβουλίου της
Δ.Κ. Πολυχνίτου

104

Σχετικά με την αριθμ. 14/2016
απόφαση του Συμβουλίου της
Δ.Κ. Πολυχνίτου

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Πολυχνίτου την τοποθέτηση
πινακίδας Ρ-40 πλην φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων κατά το χρονικό διάστημα από 08.00
έως 11.00 π.μ. έμπροσθεν του τυροκομείου του Γεωργίου Ζούρου που λειτουργεί στην οδό
Ελευθερίας στον Πολυχνίτο Λέσβου
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Πολυχνίτου:
1. Την τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) στην έξοδο
ης
ασφαλείας του υποκαταστήματος της ALPHA BANK επί της οδού 25 Μαρτίου στο Πολυχνίτο
2. Μεταφορά των πινακίδων σήμανσης που υπάρχουν ακριβώς στην απέναντι πλευρά του
ης
δρόμου στη συμβολή των οδών Κουβελίδη και 25 Μαρτίου σε επαφή με το υποκατάστημα της
ALPHA BANK στον Πολυχνίτο, ώστε να μην εμποδίζονται οι κάμερες ασφαλείας που
καταγράφουν τη κίνηση των συναλλασσομένων με το ΑΤΜ της Τράπεζας

Μυτιλήνη 05.07.2016
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Νικόλαος Καρασάββας
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής-Περιβάλλοντος-Πρασίνου
Δήμου Λέσβου
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αμπουλός Ιωάννης, τακτικό μέλος,

2. Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος,
3. Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος,
4.Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος,
5. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος, τακτικό μέλος,
6. Ταμβακέλλης Μιχαήλ, τακτικό μέλος,
7. Τζιμής Ευστράτιος, τακτικό μέλος.

