
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 7η/12-07-2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των 
αποφάσεων που ελήφθησαν: 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΘΕΜA ΑΡ.
ΑΠ. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

 

1
ο
  58 Οριστική ή προσωρινή διακοπή 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ως 
προς την δραστηριότητα του 
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ της  κας ΓΑΪΤΑΝΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ. 
 

Ομόφωνα αποφασίζει: Την διαβίβαση της υπ. αριθμ. 27432/18-06-2017 εισήγηση του Τμήματος 
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του Δήμου Λέσβου στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, καθώς και όλων των 
σχετικών εγγράφων που την συνοδεύουν, προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητά τους και 
να διευκρινιστεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. 

  1. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   
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 59 2. Αίτημα της Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρών σχετικά με τοποθέτηση 
πληροφοριακών πινακίδων εντός των 
ορίων της Κοινότητας, προς 
πληροφόρηση επισκεπτών και οδηγών. 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρών την τοποθέτηση 
πληροφοριακών πινακίδων προς πληροφόρηση των επισκεπτών και των οδηγών στα κάτωθι 
σημεία της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών: 
α) Έμπροσθεν πρατηρίου κου Τατάκη Χρήστου, 
β) Στην Κεντρική Αγορά, έμπροσθεν καφενείου κου Ψαλτόπουλου Χριστόφα, 
γ) Στην Πλατεία, έμπροσθεν οικίας κου Κουλουμαργέτου Ευστρατίου, 
σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 30525/05-07-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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  60 3. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής και μουσικών 
οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος επιχείρηση παρασκευής 
γευμάτων κ.λ.π. της κας Νταλαμπέκη 
Χρυσούλας. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής 
και μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση παρασκευής 
γευμάτων κ.λ.π της κας Νταλαμπέκη Χρυσούλας που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα 
Πύργων Θερμής του Δήμου Λέσβου μέχρι την 03:00 π.μ. ώρα εντός του καταστήματος και για 
ένα έτος, σύμφωνα  με την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 29907/11-07-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του Δήμου Λέσβου. 
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  61 4. Έγκριση ή μη παραχώρησης της 

πλατείας Σαπφούς στη Φωτογραφική 
Εταιρεία Μυτιλήνης (ΦΕΜ) για την 
πραγματοποίηση έκθεσης φωτογραφίας 
των μελών της. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την παραχώρηση της 
πλατείας Σαπφούς στην Φωτογραφική Εταιρία Μυτιλήνης (ΦΕΜ) για την πραγματοποίηση 
έκθεσης φωτογραφίας των μελών της για το χρονικά διάστημα από 02 έως 12 Αυγούστου 2018, 
σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 31402/11-07-2018 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του 
Δήμου Λέσβου. 
 

  5. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  
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  62 6. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής και μουσικών 
οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος επιχείρηση «ΚΑΦΕ - 
ΜΠΑΡ» του κυρίου Ευστρατίου Ρούγγου 
του Γεωργίου. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής 
και μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση «ΚΑΦΕ – 
ΜΠΑΡ» του κου Ρούγγου Ευστράτιου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Περάματος του 
Δήμου Λέσβου μέχρι την 03:00 π.μ. εντός του καταστήματος και για ένα έτος,  σύμφωνα με την  
υπ’ αριθμ. πρωτ. 29105/27-06-2018 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου. 
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  63 7. Αίτηση παραχώρησης χώρου 

φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων κου 
Μανιατέλλη Ευστράτιου για κατάστημα 
που διατηρεί επί της οδού 
Παπαδιαμάντη 4Α στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης  την τοποθέτηση 
πινακίδας Ρ-40 πλην φορτοεκφόρτωσης από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:00 π.μ. καθημερινά 
έμπροσθεν του καταστήματος του κυρίου Μανιατέλλη Ευστράτιου, επί της οδού Παπαδιαμάντη 
4Α στη Μυτιλήνη,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29198/27-06-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λέσβου. 
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  64 8. Αίτημα κατοίκων οδού Ιωάννη Καμπά 

για τοποθέτηση κυρτού καθρέπτη στη 
συμβολή οδών Ε. Βοστάνη και Ι. & Ν. 
Καμπά στη Μυτιλήνη.  

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση κυρτού 
καθρέπτη στη συμβολή των οδών Ευστρατίου Βοστάνη και Ν. Καμπά στη Μυτιλήνη, λόγω 
περιορισμένης ορατότητας, σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27980/29-06-2018 εισήγηση του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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  65 9. Αίτημα του Αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλήνης 

σχετικά με τοποθέτηση άθραυστων 
επαναφερόμενων οριοδεικτών στην 
είσοδο και έξοδο του αμαξοστασίου του 
ΚΤΕΛ, στην περιοχή του πάργκινγκ 
«Βερόπουλος» & την επανατοποθέτηση 
επαναφερόμενων  οριοδεικτών (κώνων) 
στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας 
και Κλαπάδου,  έμπροσθεν των 
κατοικιών ΣΟΑ. 

10.  

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τα παρακάτω: 
α) Την τοποθέτηση άθραυστων επαναφερόμενων  οριοδεικτών (κώνων), στην είσοδο και έξοδο 
του αμαξοστασίου του ΚΤΕΛ, στην περιοχή του πάργκινγκ «Βερόπουλος» και  
β) Την επανατοποθέτηση επαναφερόμενων  οριοδεικτών (κώνων) στη συμβολή των οδών 
Μικράς Ασίας και Κλαπάδου,  έμπροσθεν των κατοικιών ΣΟΑ. 
Σημειώνεται ότι η  δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης θα βαρύνει το Αστικό ΚΤΕΛ, σύμφωνα 
με  την υπ’ αριθ. πρωτ. 30066/03-07-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας 
και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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  66 Αίτημα της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας 

Παρασκευής σχετικά με τοποθέτηση  
πληροφοριακών πινακίδων σε 
διασταυρώσεις και δρόμους εντός 
οικισμού της. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητας Αγίας Παρασκευής την 
τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε διασταυρώσεις και δρόμους εντός του οικισμού της 
Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30293/04-07-2018 εισήγηση του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 



   
 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                    Νικόλαος Καρασάββας 
 
 
 

              Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος,  
Πολιτικής Προστασίας, Διοικητικών Υπηρεσιών & Δ.Ε. Θερμής 

                           
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
2. Ψωμάς Νικόλαος, τακτικό μέλος 
3. Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος 
4. Αποστόλου Στέφανος, τακτικό μέλος 
5. Μόλβαλη Ελένη, τακτικό μέλος 
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 67 Αίτημα της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 
Δήμου Λέσβου σχετικά με προμήθεια και 
τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων 
που να οδηγούν τον Επισκέπτη από το 
Λιμάνι προς το Μουσείου Θεοφίλου. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την προμήθεια και 
τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων που να οδηγούν τον επισκέπτη από το λιμάνι προς το 
μουσείο Θεοφίλου στα εξής σημεία: α) Επιβατικό λιμένα (έξοδος λιμένος), β) Πλατεία Σαπφούς 
και γ) Συμβολή οδών Ελ. Βενιζέλου και Μούρα (στον Φόρο), 
σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. πρωτ. 30117/03-07-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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 68 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου 

πόλεως Μυτιλήνης στη περιοχή 
«Επάνω Σκάλα» στο Ο.Τ. Γ419 (αίτημα 
Μαρίας & Νικολάου Κόρακα). 
 

Ομόφωνα αποφασίζει: Την διαβίβαση της παρούσης εισήγησης στην Διεύθυνση Δόμησης του 
Δήμου Λέσβου, καθώς και όλων των σχετικών εγγράφων που την συνοδεύουν, προκειμένου να 
αιτιολογηθεί και να διευκρινιστεί αναλυτικότερα το προς εξέταση θέμα. 


