ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 7η/ 22-05-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
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ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Χορήγηση ή μη
προέγκρισης ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος μαζικής
εστίασης (Οβελιστήριο)
στον κ. Χρήστο Γεωργίου
του Αντωνίου στην Τ.Κ.
Σιγρίου Δημοτικής
Ενότητας ΕρεσούΑντίσσης
Χορήγηση ή μη
προέγκρισης ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ» στον κ.
Γαβριήλ Καραπαναγιώτη
του Χρήστου στην Τ.Κ.
Δαφίων Δημοτικής
Ενότητας Καλλονής
Χορήγηση ή μη
προέγκρισης ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ» στην κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στον κ. Χρήστο Γεωργίου του Αντωνίου προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης «Οβελιστήριο» στην Τοπική Κοινότητα Σιγρίου
της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης Δήμου Λέσβου

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στον κ. Γαβριήλ Καραπαναγιώτη του Χρήστου
προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
«ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ»
στην Τοπική Κοινότητα Δαφίων της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής Δήμου Λέσβου

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στην MALITSKA MARYNA του PETRO
προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ» στην Τοπική Κοινότητα Πηγής
της Δημοτικής Ενότητας Λουτροπόλεως Θερμής Δήμου Λέσβου
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ΘΕΜΑΤΑ
MALITSKA MARYNA του
PETRO στην Τ.Κ. Πηγής
Δημοτικής Ενότητας
Λουτροπόλεως Θερμής
Χορήγηση ή μη
παραγωγικής άδειας
Λαικών Αγορών στον κ.
Παναγιώτη Γκαγκάνη του
Βασιλείου
Χορήγηση ή μη
παραγωγικής άδειας
Λαϊκών Αγορών στον κ.
Παναγιώτη Κωνσταντάρα
του Κωνσταντίνου
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Χορήγηση ή μη
προέγκρισης ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στην κ.
Σαμίου Μαρία του Ιωάννη
στην Τ.Κ. Βρίσας
Δημοτικής Ενότητας
Πολιχνίτου
Εισήγηση για σφράγιση
του καταστήματος
«Παιδότοπος με
κυλικείο» με την
επωνυμία «Α ΜΠΕ ΜΠΑ
ΜΠΛΟΜ» στην Καλλονή
και για επιβολή
προστίμου

Ανανέωση παραγωγικών
Αδειών Λαϊκών Αγορών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τη χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκών
Αγορών στον Γκαγκάνη Παναγιώτη του Βασιλείου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28599/19.05.2015
εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Περιβάλλοντος Δήμου Λέσβου
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τη χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκών
Αγορών στον Κωνσταντάρα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28602/19.05.2015 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος
Δήμου Λέσβου

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στην κ. Μαρία Σαμίου του Ιωάννη προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ » στην Τοπική Κοινότητα Βρίσας της
Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου Δήμου Λέσβου

Ομόφωνα αποφασίζει: Την μη σφράγιση του καταστήματος «Παιδότοπος με κυλικείο με την επωνυμία ΄΄ Α
ΜΠΕ ΜΠΑ ΜΠΛΟΜ΄΄» στην Καλλονή Λέσβου καθώς και την μη επιβολή
προστίμου, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 22480/12.5.2015 απόφαση για
χορήγηση στην κ. Γούναρη Δέσποινα Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος
Επιχείρηση αναψυχής (κυλικείο)-παιδότοπος στην Καλλονή

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου
την ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών των κάτωθι:
1. Γεωργακάκη Ελένης του Γεωργίου από 18.5.2015 έως και 17.5.2016
2. Δελόγκου Μαριάνθης του Ιωάννη από 18.5.2015 έως και 17.5.2016
3. Φραγκή Καλλιόπης του Βασιλείου από 18.5.2015 έως και 17.5.2016
4. Φραγκή Νικολάου του Βασιλείου από 18.5.2015 έως και 17.5.2016
5. Μοσχόβη Χρήστου του Δημητρίου από 18.5.2015 έως και 17.5.2016
6. Πατρικέλλη Ευστρατίου του Παναγιώτη από 18.5.2015 έως και 17.5.2016
7. Κουτσουκέλλη Νικολάου του Χρήστου από 18.5.2015 έως και 17.5.2016
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Προσκύρωση εδαφικού
τμήματος στην πόλη της
Μυτιλήνης επί της οδού
Ξενοφώντος στο Ο.Τ.
Γ170 στην περιοχή
«Πυργιέλια» στην
ιδιοκτησία της κ. Γλιάτη
Μαρίας

79

Τροποποίηση
ρυμοτομικού σχεδίου
πόλεως Καλλονής μετά
την 1538/2014
απόφαση ΣΤΕ (αίτημα
Αντωνίου Μαριόλα και
Ελένης Γουδή)

-
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Χορήγηση θέσης
στάθμευσης για το με
αριθμό κυκλοφορίας
ΜΥΕ 3499 αυτοκίνητο
της κ. Δεμερτζή
Μελαχροινής στη
Μυτιλήνη
Τοποθέτηση
πληροφοριακής
πινακίδας στην πλατεία
Κωνσταντινουπόλεως
στη Μυτιλήνη
Τροποποίηση
υφιστάμενης πινακίδας
για την απαγόρευση
στάσης και στάθμευσης
στην οδό Ναυμάχου
Αποστόλη 1 στη
Μυτιλήνη με την
προσθήκη ωραρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ
8. Νανέρη Πηνελόπη του Χρήστου από 18.5.2015 έως και 17.5.2016
9. Γαβριήλ Γεωργίου του Αγγέλου από 18.5.2015 έως και 17.5.2016
10. Καλογνωμά Παναγιώτη του Σταύρου από 18.5.2015 έως και 17.5.2016
11. Καράμπελα Κωνσταντίνου του Αποστόλου από 18.5.2015 έως και 17.5.2016
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την προσκύρωση στην ιδιοκτησία της
κ. Μαρίας Γλιάτη του εδαφικού τμήματος εμβαδού 13,60 τ.μ. επί της οδού Ξενοφώντος στην πόλη της
Μυτιλήνης στο Ο.Τ. Γ 170 στην περιοχή Πυργιέλια που εμφανίζεται με τα στοιχεία Δ,Γ,ι,ζ,ε,Δ στο συνημμένο
τοπογραφικό του μηχανικού Ταξ. Βέρρου, αφού σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο του Βόρειου
Παραδοσιακού τμήματος Μυτιλήνης Π.Δ. της
2-8/5-12-1988 ΦΕΚ 869τ.Δ δύναται να προσκυρωθεί. Η εξαγορά του προσκυρωτέου τμήματος θα γίνει
με την αντικειμενική τιμή ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών για την περιοχή. Επίσης, εισηγείται την
εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή των συμβολαίων και κάθε άλλης διαδικασίας απαιτούμενης
για την οικονομική συντέλεση της προσκύρωσης
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου
πόλεως Καλλονής μετά την υπ’ αριθμ. 1538/2014 απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ) και του υπ’
αριθμ. πρωτ. 5905/17.10.2014 αιτήματος των Αντωνίου Μαριόλα και Ελένης Γουδή. Προτείνεται, να τεθεί η
οικοδομική γραμμή επί του υφιστάμενου προσώπου της πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου στην οδό
Μητροπόλεως, που περιγράφεται με τα στοιχεία Α2, Β2, Α1, Β1, Γ1, 1, 2, Σ, Ζ, Ε, Δ, Γ στο τοπογραφικό
διάγραμμα του μηχ. Μιχ. Καράβολου που συνοδεύει την πρόταση τροποποίησης και την μετατροπή της
εισφοράς σε γη σε ισάξια χρηματική συμμετοχή. Ο προσδιορισμός της αξίας για την πραγματοποίηση της
μετατροπής αυτής γίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2882/2001

Αποσύρεται

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση πληροφοριακής
πινακίδας στην πλατεία Κωνσταντινουπόλεως στην πόλη της Μυτιλήνης με την οποία να ενημερώνονται οι
επισκέπτες του νησιού μας που επιθυμούν να κατευθυνθούν προς την ύπαιθρο και τις Δημοτικές Ενότητες του
Δήμου μας

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τροποποίηση της υφιστάμενης
πινακίδας για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Ναυμάχου Αποστόλη 1 στη Μυτιλήνη με την
προσθήκη «Από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08.30 έως 17.30»
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Ενημέρωση για
πρόταση συνεργασίας
σχετικά με το Διεθνές
Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ
«Beach Street Festival

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την πραγματοποίηση του διεθνούς
καλλιτεχνικού φεστιβάλ «Beach Street Festival» στις 9, 10 και 11 Ιουλίου 2015 στη Μυτιλήνη στο χώρο της
πλαζ «Τσαμάκια» με τους εξής όρους:
1. Να δοθεί στον Δήμο Λέσβου το 5% επί των εισπράξεων των εισιτηρίων
2. Να μην χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος χώρος ως κατασκήνωση στο δάσος «Τσαμάκια» έναντι της
πλαζ, εφόσον υπάρχει το με αρ. πρωτ. 34547/21.5.2015 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Λέσβου που απαγορεύει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Προτείνεται δε ο χώρος
που θα οργανωθεί το φεστιβάλ στην δημοτική πλαζ να είναι βορειοανατολικά της πλαζ και εντός αυτής αλλά
εκτός του παραχωρημένου τμήματος από τον Δήμο Λέσβου στην ΑΔΕΛ και εφόσον παρθούν οι σχετικές
αδειοδοτήσεις από τους αρμόδιους φορείς
3. Να γίνει χρήση των τουαλετών της δημοτικής πλαζ σε 24ωρη βάση, εφόσον παρθεί σχετική άδεια από
την ΑΔΕΛ και με την προϋπόθεση ότι θα καθαρίζονται με ευθύνη των διοργανωτών του φεστιβάλ
4. Δεν παραχωρείται κανένας άλλος χώρος, ο οποίος ανήκει στην πλαζ και κατ’ επέκταση στη
δικαιοδοσία της ΑΔΕΛ
5. Παραχωρείται ο χώρος στην αλάνα μπροστά από τον φάρο στην Φυκιότρυπα, ώστε να
χρησιμοποιηθεί ως μουσική σκηνή του φεστιβάλ όπου θα τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας για την ομαλή
διεξαγωγή των εκδηλώσεων
6. Ο δρόμος που ξεκινά από την πλακόστρωτη πλατεία μέχρι την Φυκιότρυπα θα χρησιμοποιηθεί ως
πεζόδρομος και θα αποτελεί μέρος της πλατείας του φεστιβάλ σε συνεργασία με την Τροχαία Μυτιλήνης και
την εποπτεία της Δημοτικής Αρχής
7. Η άδεια λειτουργίας της μουσικής σκηνής να ισχύει για τις 9, 10 & 11 Ιουλίου 2015 έως τις 04.00 π.μ.
Μυτιλήνη 22 Μαίου 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. Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος
6. Ταμβακέλλης Μιχαήλ, τακτικό μέλος
7. Τζιμής Ευστράτιος, τακτικό μέλος.

