ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 7η/08-08-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των
αποφάσεων που ελήφθησαν
ΘΕΜA ΑΡ.ΑΠ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ
ΟΦΑΣΗ
Σ
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ο
1
107
Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
ίδρυσης και λειτουργίας
υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο» στην κ. Δέσποινα Βενέτη του Εμμανουήλ στην Τ.Κ.
καταστήματος υγειονομικού
Ακρασίου της Δ.Ε. Πλωμαρίου
ενδιαφέροντος «Καφενείο» στην κ.
Δέσποινα Βενέτη του Εμμανουήλ
στην Τ.Κ. Ακρασίου της Δ.Ε.
Πλωμαρίου
ο
2
108
Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
ίδρυσης και λειτουργίας
υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αναψυκτήριο-Σνακ Μπαρ» στην ΣΟΥΣΑΜΛΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε. στην
καταστήματος υγειονομικού
Τ.Κ. Συκούντας (Ντίπι) της Δ.Ε. Ευεργέτουλα
ενδιαφέροντος «ΑναψυκτήριοΣνακ Μπαρ» στην ΣΟΥΣΑΜΛΗ
ΜΑΡΙΑ Ο.Ε. στην Τ.Κ. Συκούντας
(Ντίπι) της Δ.Ε. Ευεργέτουλα
ο
3
109
Χορήγηση ή μη άδειας χρήσης
Ομόφωνα αποφασίζει: Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για τρία (3) έτη στον κ.
μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ
Σταύρο Πλωμαρίτη για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στην
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» του κ.
Τοπική Κοινότητα Περάματος της Δ.Ε. Γέρας
Σταύρου Πλωμαρίτη στην Τ.Κ.
Περάματος της Δ.Ε. Γέρας
ο
4
110
Αίτηση κ. Καραδενιζλή Γεωργίου
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση πινακίδας
για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40
Ρ-40 πλην φορτοεκφόρτωσης από τις 07.00 π.μ. έως τις 10.00 π.μ. καθημερινά πλην Κυριακής
πλην φορτοεκφόρτωσης από τις
στην οδό Γ. Βοστάνη 27 στη Μυτιλήνη, κατόπιν αίτησης του κ. Καραδενιζλή Γεωργίου
07.00 π.μ. έως τις 10.00 π.μ.
καθημερινά πλην Κυριακής στην
οδό Γ. Βοστάνη 27 στη Μυτιλήνη
ο
5
111
Σήμανση δρόμου εντός οικισμού
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση
Νεάπολης Μυτιλήνης κατόπιν
πινακίδων Ρ-32 για μείωση του ορίου ταχύτητας σε 30km/h κατά μήκος της δημοτικής οδού που
ης
αίτησης κ. Λαμπιδώνη Βασιλείου
είναι κάθετη της 73 εθνικής οδού Μυτιλήνης-Κρατήγου στο ύψος του κτηρίου «Ιστορικό» μέχρι
την εγκατάσταση “OLYMPICO” και στους εσωτερικούς δρόμους εντός ορίων οικισμού
Νεάπολης Μυτιλήνης
ο
6
112
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την παραχώρηση
για τον αγροτικό γιατρό της
θέσης στάθμευσης στον εκάστοτε αγροτικό ιατρό του χωριού (Σκαλοχωρίου) με την τοποθέτηση

Τοπικής Κοινότητας Σκαλοχωρίου
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΚΥΕ
ου
Κυλικείο εντός 3 Γυμνασίου
Μυτιλήνης της κ. Κουταλιανού
Ευαγγελίας
Οριστική αφαίρεση άδειας
λειτουργίας ΚΥΕ ΚΥΛΙΚΕΙΟΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ) του
κ. Αθανάσιου Μάνδαλου και
ανάκληση της άδειας μουσικής
αυτού.
Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος «ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ»
στον κ. Σταύρο Βαξεβάνη στην Τ.Κ.
Περάματος της Δ.Ε. Γέρας
Χορήγηση ή μη άδειας χρήσης
μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ ΚαφέΑναψυκτήριο της κ. Όλγας
Αρμενάκα στην Τ.Κ. Μεσοτόπου
(Ταβάρι) της Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης
Χορήγηση ή μη άδειας χρήσης
μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ
Αναψυκτήριο-Καφετέρια του κ.
Ιωάννη Ιντζιρτζή στην Τ.Κ. Άγρας
της Δ.Ε. Καλλονής
Αποχαρακτηρισμός οδικού
ης
τμήματος της 36 Εθνικής οδού
«Μυτιλήνη-Καλλονή» από Εθνική
Οδό σε Δημοτική Οδό και
χαρακτηρισμός οδικού τμήματος
ης
της 36 Εθνικής Οδού «ΜυτιλήνηΚαλλονή» από Δημοτική σε Εθνική
Οδό (Περιοχή Μόριας)

πινακίδας Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση πλην αγροτικού ιατρού) στον χώρο
απέναντι από το κτίριο που στεγάζεται η Κοινότητα ακριβώς δίπλα από την εκκλησία του
χωριού.
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης μέχρι να γνωστοποιήσει η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
εάν το ακίνητο του οποίου η άδεια θα ανακληθεί θα παραμείνει ως χρήση στην κ. Κουταλιανού
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος «ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ» στον κ. Σταύρο Βαξεβάνη στην Τ.Κ. Περάματος της Δ.Ε. Γέρας

Ομόφωνα αποφασίζει: Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για ένα (1) έτος στην κ.
Όλγα Αρμενάκα για το κατάστημά της «Καφέ-Αναψυκτήριο» που βρίσκεται στην Τοπική
Κοινότητα Μεσοτόπου (Ταβάρι) της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης
Ομόφωνα αποφασίζει: Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για τρία (3) έτη στον κ.
Ιωάννη Ιντζιρτζή για το κατάστημά του «Αναψυκτήριο-Καφετέρια» που βρίσκεται στην Τοπική
Κοινότητα Άγρας της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου:
Α) τον αποχαρακτηρισμό
1. του οδικού τμήματος με σημεία 1-3-4-2 όπως απεικονίζεται στον συνημμένο χάρτη, καθώς και
2. του οδικού τμήματος εντός του οικισμού Μόριας μήκους 850 μ. με σημεία 3-5-4 του
ης
συνημμένου χάρτη από Εθνική οδό (τμήμα της 36 Εθνικής οδού «Μυτιλήνη-Καλλονή») σε
Δημοτική οδό
με την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση αυτή να δοθούν άμεσα από την Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου στον Δήμο Λέσβου οι απαιτούμενες πιστώσεις για συντήρηση και αποκατάσταση ή τις
εργασίες αυτές να εκτελέσει η ίδια η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στη συνέχεια τα οδικά αυτά
τμήματα να αποδοθούν στον Δήμο και να χαρακτηριστούν δημοτικές οδοί.
Β) τον χαρακτηρισμό του οδικού τμήματος με σημεία 6-2 του επισυναπτόμενου χάρτη από
ης
Δημοτική Οδό σε Εθνική Οδό (τμήμα της 36 Εθνικής οδού «Μυτιλήνη-Καλλονή»)
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Ίδρυση δημοτικού Κοιμητηρίου στη
θέση «Ποταμός» της Τ.Κ. Κάτω
Τρίτους
Παραχώρηση μίας θέσης στάσης
επί της οδού Αγ. Ειρήνης 16 και
μίας θέσης στάσης - στάθμευσης
επί της οδού Οδυσσέως στη
Μυτιλήνη για τις ανάγκες του
Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ρύθμιση κυκλοφορίας στην οδό
Κυδωνιών στη Μυτιλήνη
Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-19 επί της
οδού Άγγελου Σικελιανού και στο
ύψος της συμβολής της με την οδό
Σημηριώτη στη Μυτιλήνη κατόπιν
αίτησης
του
κ.
Κοκιούση
Σπυρίδωνα
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης
για το με αρ. κυκλοφορίας ΚΡΗ2961
επί
της
οδού
Ανθ/γού
Χρ.
Μαρκοπούλου στη Μυτιλήνη

Παραχώρηση θέσης στάσης επί της
οδού Γ. Βοστάνη 27 στη Μυτιλήνη
για την φορτοεκφόρτωση των
εμπορευμάτων του καταστήματος
του κ. Γιαλούρη Βασίλη
Τοποθέτηση πινακίδων Κ-16 επί
της οδού Μαραγκού Αριστείδη στη
Νεάπολη Μυτιλήνης
Διαγράμμιση χώρου στάθμευσης
στην πολυκατοικία επί της οδού
Πάχητος 1 στη Μυτιλήνη
Τοποθέτηση δύο καθρεπτών στη

Αποσύρεται
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την μη παραχώρηση
θέσης στάσης επί της οδού Αγίας Ειρήνης 16 στη Μυτιλήνη και θέσης στάσης-στάθμευσης επί
της οδού Οδυσσέως κατόπιν αιτήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς το αίτημα δεν εμπίπτει
στις διατάξεις που προβλέπει ο νόμος και συγκεκριμένα όσον αφορά την οδό Οδυσσέως
απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΟΚ από τη συγκεκριμένη
πλευρά της οδού αυτής βάσει του αιτήματος. Το θέμα θα επανασυζητηθεί σε περίπτωση που
προκύψει νέο αίτημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας
υπηρεσιακού οχήματος.
Αποσύρεται
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης μέχρι τη γνωμοδότηση της Δ.Κ. Μυτιλήνης επί του θέματος

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την παραχώρηση θέσης
στάθμευσης για το με αρ. κυκλοφορίας ΚΡΗ2961 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
37284/18.7.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου ήτοι στο αρχικό τμήμα της αριστερής πλευράς της
οδού Ανθ/γού Χρ. Μαρκοπούλου στη Μυτιλήνη με κατεύθυνση κίνησης από Ε. Βοστάνη προς Ελ.
Α
Βενιζέλου (απέναντι από την πολυκατοικία με αριθμό 2 ) με την προϋπόθεση αυτή να απέχει
απόσταση τουλάχιστον πέντε μέτρων (5,00) από την τομή των οικοδομικών γραμμών των οδών
Ηρώων Πολυτεχνείου, Ανθ. Χρ. Μαρκοπούλου και Ευστρ. Βοστάνη σύμφωνα με την παρ. 2ι του
Α
άρθρου 34 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57 -ΚΟΚ)
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση πινακίδας
Ρ-40 πλην φορτοεκφόρτωσης από τις 07.00 π.μ. έως τις 10.00 π.μ. καθημερινά πλην Κυριακής
στην οδό Γ. Βοστάνη 27 στη Μυτιλήνη, κατόπιν αίτησης του κ. Γιαλούρη Βασίλη
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση
πινακίδων Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών σχολεία-γήπεδα κλπ) επί της οδού
Μαραγκού Αριστείδη στη Νεάπολη Μυτιλήνης κοντά στην είσοδο του γηπέδου τέννις εκτός
κυκλοφορήσιμου πλάτους οδού
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τη διαγράμμιση με κίτρινο
χρώμα στο μήκος της πρόσοψης του χώρου στάθμευσης του κ. Αθανασέλλη Θεολόγου επί της
οδού Πάχητος 1 στη Χρυσομαλλούσα στη Μυτιλήνη και την τοποθέτηση σχετικής πινακίδας Ρ-40
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Ταξιαρχών την τοποθέτηση δύο
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Δ.Κ.
Ταξιαρχών
κατόπιν
της
σχετικής
με
αριθμ.
2/2016
απόφασης του συμβουλίου της Δ.Κ.
Ταξιαρχών
Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις
στον
οικισμό Πλωμαρίου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ.
Καλλονής κατόπιν των σχετικών με
αριθμ.
16/2015
και
17/2015
αποφάσεων του συμβουλίου της
Δ.Κ. Καλλονής
Τοποθέτηση μη πακτωμένων στο
έδαφος μπαρών στην κεντρική
πλατεία Αγίας Παρασκευής κατόπιν
της σχετικής με αριθμ. 29/2016
απόφασης του συμβουλίου της Δ.Κ.
Αγίας Παρασκευής
Αίτημα του κ. Τζανέτου Μιχαήλ για
τοποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου
στο αδιέξοδο που αρχίζει από το
ξενοδοχείο «Γαλήνη» μέχρι την
οικία Χατζηχαλκιά στη Σκάλα
Ερεσού κατόπιν της σχετικής
απόφασης του συμβουλίου της Δ.Κ.
Ερεσού
(αρ.
πρακτικού
07/30.06.2016)
Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-39 στην
Τ.Κ. Αλυφαντών
κατόπιν της
σχετικής
με
αριθμ.
11/2016
απόφασης του συμβουλίου της Τ.Κ.
Αλυφαντών
Κλείσιμο
πλατείας
της
Τ.Κ.
Παρακοίλων κατά τους θερινούς
μήνες από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο
κατόπιν της σχετικής με αριθμ.
6/2016 απόφασης του συμβουλίου
της Τ.Κ. Παρακοίλων

καθρεπτών επί δημοτικών οδών, ενός στην περιοχή «Αλώνια» και ενός στην περιοχή
«Μάρμαρο» στη Δ.Κ. Ταξιαρχών
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 33489/12.7.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Αδειών
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Καλλονής σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 39939/26.7.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Αδειών
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής την τοποθέτηση
μη πακτωμένων στο έδαφος μπαρών στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής επί καθημερινής
βάσεως από 1 έως 23 Αυγούστου κάθε έτους κατά τις ώρες 21.30 μ.μ. έως 01.00 π.μ.

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Ερεσού την τοποθέτηση πινακίδας
για αδιέξοδο στην αρχή του αδιεξόδου από το ξενοδοχείο «Γαλήνη» μέχρι την οικία Χατζηχαλκιά
στη Σκάλα Ερεσού

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τοποθέτηση πινακίδας Ρ39 για την απαγόρευση στάθμευσης στον αδιέξοδο δρόμο από την αρχή της εκκλησίας του Αγ.
Γεωργίου έως την οικία Γ. Κονάκα στην Τ.Κ. Αλυφαντών
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου το κλείσιμο της πλατείας της
Τοπικής Κοινότητας Παρακοίλων, όπως καθορίζεται με τους αριθμούς 1,2,3 στο συνημμένο
απόσπασμα Κτηματολογίου, με την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-7 τα Σαββατοκύριακα από τις 20
ης
Ιουνίου μέχρι το τέλος Ιουνίου και από 1 Ιουλίου μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου καθημερινά κατά τις
ώρες 20.00 έως 24.00 κάθε έτους.

Μυτιλήνη 08.08.2016
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. Κατζανός Γεώργιος, τακτικό μέλος,
5. Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα, αναπληρωματικό μέλος,
6. Ταμβακέλλης Μιχαήλ, τακτικό μέλος,
7. Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος.

