ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 8η/03-10-2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των
αποφάσεων που ελήφθησαν:
ΘΕΜA ΑΡ. ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ
ΑΠ.
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ
91

93

Τακτοποίηση Αρτιότητας και
Οικοδομησιμότητας οικοπέδου εντός
Σχεδίου Πόλης Μηθύμνης Λέσβου
ιδιοκτησίας Πατσοπούλου Μιχαέλας
και Ειρήνης, Κουτρή Σοφοκλή
Αίτημα σχετικό με απαγόρευση
στάσης-στάθμευσης στην είσοδο του
ου
2 Δημ. Σχολείου Μυτιλήνης

Κατά πλειοψηφία (με τη λευκή ψήφο των κ.κ. Καραγεωργίου και Αποστόλου) αποφασίζει:
Εισηγείται στo Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τακτοποίηση αρτιότητας και οικοδομησιμότητας
οικοπέδου εντός Σχεδίου Πόλης Μηθύμνης Λέσβου ιδιοκτησίας Πατσοπούλου Μιχαέλας και
Ειρήνης, Κουτρή Σοφοκλή με την απ’ ευθείας εξαγορά εδαφικής έκτασης 66,45 τ.μ. έμπροσθεν
της ιδιοκτησίας τους σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4913/21.08.2017 έγγραφο της Δ/νσης Δόμησης
Ομόφωνα αποφασίζει:
Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση δύο
πλαστικών κολωνακίων παραπλεύρως της υφιστάμενης μεταλλικής μπάρας και από τις δύο
ου
πλευρές στην είσοδο του 2 Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
59804/27.09.2017 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
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Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης
ωραρίου χρήσης Μουσικής ή
Μουσικών Οργάνων στον κ. Γεώργιο
Μαρμάρου του Ευαγγέλου για το ΚΥΕ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
στην Τ.Κ. Φίλιας της Δ.Ε. Καλλονής
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου
πόλεως Μυτιλήνης στην περιοχή
«Επάνω Σκάλα» στο Ο.Τ. Γ419 (αίτημα
Μαρίας & Νικολάου Κόρακα)
Απαιτούμενες ενέργειες για την
εφαρμογή του μέτρου της
πεζοδρόμησης των οδών ΕρμούΚομνηνάκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στο πάρκο Χατζηδήμου
Έγκριση δρομολογίων του Αστικού
ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε.

Ομόφωνα αποφασίζει: Τη χορήγηση στον κ. Γεώργιο Μαρμάρου του Ευαγγέλου άδειας
παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής (εντός του καταστήματος μέχρι τις 03.00 για κλειστό
χώρο) για το κατάστημά του ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην Τοπική Κοινότητα Φίλιας
της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής σύμφωνα με τις αριθμ. 396/2011 και 445/2012 αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56393/15.09.2017 εισήγηση υπαλλήλου
της Δ.Ε. Καλλονής
Ομόφωνα αποφασίζει: Αναβάλλει τη λήψη απόφασης ώστε, πριν γνωμοδοτήσει η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Συμβούλιο, να σταλεί έγγραφο στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου &
Νησιωτικής Πολιτικής ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με το σκεπτικό γιατί θα πρέπει να αλλάξει
η χρήση γης, η οποία προβλέπεται βάσει του ισχύοντος εγκεκριμένου σχεδίου Βόρειας πόλης
Μυτιλήνης, μόνο για το συγκεκριμένο οικόπεδο το οποίο περιέχεται μέσα στην ευρύτερη
περιοχή
Ομόφωνα αποφασίζει: Αναβάλλει τη λήψη απόφασης ώστε να μελετηθεί το θέμα από το Τμήμα
Τροχαίας Μυτιλήνης και να γνωμοδοτήσει σχετικά

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση των θερινών και
χειμερινών δρομολογίων της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Α.Ε. Μυτιλήνης 2017-2018 σύμφωνα με τον
συνημμένο πίνακα δρομολογίων που έχει προτείνει η ως άνω εταιρεία και την υπ’ αριθμ. πρωτ.
56838/19.09.2017 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών
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Χορήγηση θέσης στάθμευσης για το
Κέντρο Κοινότητας Λέσβου
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Έλεγχος θέσεων στάθμευσης επί της
οδού Πάχητος στη Μυτιλήνη
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Τοποθέτηση πληροφοριακής
πινακίδας Π-25 στη διασταύρωση των
οδών Κηπίωνος και Χάριτος στη
Μυτιλήνη
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Τοποθέτηση πληροφοριακής
πινακίδας Π-25 στην οδό
Χατζηαναστασίου στη Βαρειά
Μυτιλήνης
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Στάθμευση δικύκλων στη οδό Κισθίνης
στον Συνοικισμό στη Μυτιλήνη
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Χορήγηση θέσεων στάθμευσης ταξί για
τις ανάγκες του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου στη
Μυτιλήνη
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Σχετικά με τη σήμανση της ιδιωτικής
οδού επί της οδού Στρατή Ελευθεριάδη
στη Μυτιλήνη

ο

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται αρνητικά στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης σχετικά με την
τοποθέτηση πινακίδας προσωρινής στάθμευσης έξω από το κτίριο του Κέντρου Κοινότητας
Λέσβου επί της Ζωοδόχου Πηγής 71 στη Μυτιλήνη για την ευκολότερη εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ ή
εμποδιζομένων ατόμων που επισκέπτονται το Κέντρο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
52765/01.09.2017 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου και τη σχετική γνωμοδότηση του Τμήματος
Τροχαίας Μυτιλήνης
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την αφαίρεση των εκ
περισσού τοποθετημένων πινακίδων Ρ-40 (απαγόρευση στάσης-στάθμευσης) έξω από τις
εισόδους και εξόδους οχημάτων παροδίων ιδιοκτησιών (γκαράζ) επί της οδού Πάχητος στη
Μυτιλήνη
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58045/21.09.2017 εισήγηση του Τμήματος
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Λέσβου
Ομόφωνα αποφασίζει:
Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση
πληροφοριακής πινακίδας Π-25 (προειδοποιητική για αδιέξοδο) στη διασταύρωση των οδών
Κηπίωνος και Χάριτος στη Μυτιλήνη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 52483/31.08.2017
εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου
Ομόφωνα αποφασίζει:
Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση
πληροφοριακής πινακίδας Π-25 (προειδοποιητική για αδιέξοδο) στην οδό Χατζηαναστασίου στη
Βαρειά Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 52845/04.09.2017 εισήγηση του Τμήματος
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Λέσβου
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τη στάθμευση δικύκλων
στην οδό Κισθίνης στο Συνοικισμό στη Μυτιλήνη μόνο στη μια πλευρά του δρόμου με
κατεύθυνση κίνησης από την οδό Κρήνης προς Πάροδο Ατέας και συγκεκριμένα στην αριστερή
πλευρά του δρόμου τους μονούς μήνες του χρόνου και στη δεξιά πλευρά του δρόμου τους
ζυγούς μήνες, με την προϋπόθεση το πλάτος του δρόμου να μην μειώνεται πάνω από 0,80 εκ.,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 57258/20.09.2017 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών,
Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την παραχώρηση μίας
θέσεως στάθμευσης ΤΑΞΙ στο χώρο που βρίσκεται παραπλεύρως της εισόδου του σχολικού
συγκροτήματος επί της οδού Μ. Κουντουρά 1 στη Μυτιλήνη για τις ανάγκες του Εργαστηρίου
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Λέσβου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
59030/25.09.2017 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την αφαίρεση της
πινακίδας Ρ-40 στην ιδιωτική οδό (δουλεία διόδου) επί της οδού Στρατή Ελευθεριάδη που οδηγεί
στο Μουσείο Τεριάντ στη Μυτιλήνη και τη μη τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης «Ιδιωτική οδόςαπαγόρευση στάθμευσης» επειδή είναι θέμα των ιδιοκτητών των δουλευόντων ακινήτων στην εν
λόγω οδό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 59309/26.09.2017 εισήγηση του Τμήματος
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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Τροποποίηση των αριθμ. 47/2017 και
56/2017 αποφάσεων της Ε.Π.Ζ. σχετικά
με τη στάθμευση υπηρεσιακού
οχήματος Λιμενικού Σταθμού Σιγρίου
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Τοποθέτηση πινακίδων στον
υγρότοπο «Εκβολή Χρούσου» της Τ.Κ.
Μεσοτόπου της Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης
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Σχετικά με την αριθμ. 38/2017
απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ.
Πολιχνίτου για φορτοεκφόρτωση
εμπορευμάτων έμπροσθεν
καταστήματος ιχθυοπωλείου του κ.
Χαράλαμπου Ρουκουνιώτη στον
Πολιχνίτο
Μετατόπιση ξύλινης πινακίδας
αγγελτηρίων κηδειών και μνημοσύνων
του Δήμου Λέσβου επί της οδού
Παλαμά 2 στην Καλλιθέα Μυτιλήνης
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Κοπή πεύκων στον Πολιχνίτο κατόπιν
αιτήματος Δούκα Γεωργίου στη θέση
Αρά Πολιχνίτου και Αριστείδη
Μαμάκου στη Σκάλα Πολιχνίτου
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Τροποποίηση της αριθμ. 1/2016
απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την
ίδρυση σταθμού στάθμευσης Ταξί στο
Κ.Υ.Τ. Μόριας

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τροποποίηση των αριθμ.
47/2017 και 56/2017 αποφάσεων της Ε.Π.Ζ. σχετικά με τη στάθμευση υπηρεσιακού οχήματος του
Λιμενικού Σταθμού Σιγρίου και γνωμοδοτεί υπέρ της παραχώρησης θέσεως στάθμευσης του
Υπηρεσιακού οχήματος έμπροσθεν του Λιμενικού Καταστήματος Σιγρίου σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 54596/08.09.2017 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Αδειών
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τοποθέτηση μπάρας που
φέρει πινακίδα Ρ7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) που να απαγορεύει την
πρόσβαση στον μικρό νησιωτικό υγρότοπο «Εκβολή Χρούσου-Y411LES027» και συγκεκριμένα
στο τέλος των ιδιοκτησιών στην παραλία Χρούσου της Τ.Κ. Μεσοτόπου της Δ.Ε. ΕρεσούΑντίσσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54086/07.09.2017 εισήγηση του Τμήματος
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Πολιχνίτου την τοποθέτηση
πινακίδας Ρ-40 πλην φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων κατά τις ώρες 08.00 π.μ. έως τις 11.00
π.μ. απέναντι από το κατάστημα του κ. Χαράλαμπου Ρουκουνιώτη, το οποίο βρίσκεται στη
συμβολή των οδών Γ. Κωστομοίρη και Κωνσταντίνου Δεληγιάννη στη Δ.Κ. Πολιχνίτου Λέσβου
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51788/29.08.2017 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών,
Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την μετατόπιση του
ξύλινου πλαισίου αγγελίας κηδειών και μνημοσύνων επί της οδού Παλαμά 2 στην περιοχή
«Καλλιθέα» Μυτιλήνης και την επανατοποθέτησή της σε σημείο που δεν θα αντίκειται στις
διατάξεις του Κανονισμού Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης του Δήμου Λέσβου
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51038/25.08.2017 εισήγηση του Γραφείου Διαφήμισης της
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Πολιχνίτου την κοπή δύο πεύκων
μπροστά στην οικία του κ. Αριστείδη Μαμάκου στη Σκάλα Πολιχνίτου και ενός πεύκου
έμπροσθεν της οικίας του κ. Γεωργίου Δούκα στη θέση Αρά Σκάλας Πολιχνίτου της Δ.Ε.
Πολιχνίτου σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου και τις αριθμ. 36 &
37 αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου της Δ.Κ. Πολιχνίτου
Ομόφωνα αποφασίζει: Την τροποποίηση της αριθμ. 1/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ. και εισηγείται
στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου:
Α) τη δημιουργία σταθμών στάθμευσης ΤΑΞΙ στις κάτωθι θέσεις:
1. Στον Καρατεπέ, εντός του οικισμού και κατά μήκος της μοναδικής οδού που οδηγεί στο
βιολογικό Καθαρισμό με συνολικό αριθμό πέντε (5) αυτοκινήτων ταξί
ου
2. Στη Μόρια, σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από τη βόρεια πύλη του στρατοπέδου 22
Συντάγματος (Παραδέλλη) –Κ.Υ.Τ. και δέκα (10) μέτρων από τη γωνία του εν λόγω στρατοπέδου
με συνολικό αριθμό πέντε (5) αυτοκινήτων ταξί.
Β) την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-70 (χώρος στάθμευσης ΤΑΞΙ) και στους δύο υπό δημιουργία
σταθμούς.

Μυτιλήνη 03.10.2017
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Νικόλαος Καρασάββας
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος,
Πολιτικής Προστασίας, Διοικητικών Υπηρεσιών & Δ.Ε. Θερμής

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αλεξίου Δημήτριος, τακτικό μέλος
Αποστόλου Στέφανος, τακτικό μέλος
Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος
Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
Πνακά Ταξιαρχούλα, τακτικό μέλος
Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος.

