ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 8η/03-08-2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των
αποφάσεων που ελήφθησαν:
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ΑΡ.
ΑΠ.

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Οριστική
ή
προσωρινή
διακοπή
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
–
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ως
προς
την
δραστηριότητα
του
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ της
κας ΓΑΪΤΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ.

Ομόφωνα αποφασίζει: Αναβάλλει προσωρινά την λήψη απόφασης προκειμένου να εξεταστεί
νέο έγγραφο της Δ/νσης Δόμησης Δήμου Λέσβου με αρ. πρωτ. 5182/03-08-2018 που κατατέθηκε
από τον νομικό εκπρόσωπο της κας Γαϊτανή Δήμητρας κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λέσβου.

701. Ανάκληση
άδειας
ίδρυσης
και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΟΤΩΝ) του
κου ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Ομόφωνα αποφασίζει: Ανάκληση της άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΟΤΩΝ) του κου
Μουτζούρη Κωνσταντίνου και σφράγιση του άνωθεν καταστήματος, σύμφωνα με την αριθμ.
πρωτ. 31433/12-07-2018 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου. Η
υλοποίηση των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου
Αντιδημάρχου.

712. Οριστική
ή
προσωρινή
διακοπή
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος «υπηρεσίες παροχής
γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση
εστιατορίου
και
υπηρεσίες
που
παρέχονται από καφετέρια» κ. ΒΑΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
3.
724. Λήψη Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
για
έναρξη
διαδικασίας
κύρωσης
δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον
οικισμό «ΑΡΙΣΒΗ»
της Δημοτικής
Ενότητας Καλλονής.

Ομόφωνα αποφασίζει: Αναβάλλει την λήψη απόφασης έως την επόμενη συνεδρίαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λέσβου, δεδομένου ότι το από 22/05/2018 έγγραφο της
Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβου προς την Δ. Ε. Καλλονής δεν γνωμοδοτεί αρνητικά σχετικά με
την λειτουργία του υπό εξέταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
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Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την λήψη Απόφασης για
την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του δικτύου
κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό «Αρίσβη» της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής του Δήμου
Λέσβου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2663/19-06-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Δόμησης
Δήμου Λέσβου.

ο

735. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης
μουσικής
και
μουσικών
οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος επιχείρηση ‘‘Σνακ Μπαρ
– Ψητοπωλείο’’ του κ. Ευστράτιου
Μανάβη.

Ομόφωνα αποφασίζει: Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής
και μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση «Σνακ Μπαρ –
Ψητοπωλείο» του κου Ευστράτιου Μανάβη που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα
Υψηλομετώπου της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας του Δήμου Λέσβου μέχρι την 03:00 π.μ. ώρα
εντός του καταστήματος και για ένα έτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32946/23-07-2018
εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου.

ο

746. Αφαίρεση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40
και Ρ-44 επί της οδού Μαρκοπούλου και
στο τμήμα μεταξύ Ηρώων Πολυτεχνείου
και Βαλαωρίτου στη Μυτιλήνη.

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την αφαίρεση των
αναφερόμενων πινακίδων Ρ-40 και Ρ-44 από την οδό Μαρκοπούλου στο τμήμα μεταξύ των
οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βαλαωρίτου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 31612/12-07-2018
εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

ο

7. Πραγματοποίηση ζωγραφικής «graffiti”
σε κάδους απορριμμάτων.
8.

ο

7510. Τοποθέτηση
πινακίδων
αναγγελίας
κινδύνου Ρ-7 επί της οδού έναντι του
ποταμού
Χρυσομαλλούσας
στις
εργατικές κατοικίες Χρυσομαλλούσας
στην οδό Ασκληπιού.

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση
πινακίδων αναγγελίας κινδύνου Ρ-7 επί της οδού έναντι του ποταμού Χρυσομαλλούσας στις
εργατικές κατοικίες Χρυσομαλλούσας στην οδό Ασκληπιού, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
34532/31-07-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

ο

7611. Μετατόπιση
ξύλινης
πινακίδας
αγγελτηρίων κηδειών και μνημόσυνων
του Δήμου Λέσβου στην Καλλιθέα
Μυτιλήνης, από την θέση που βρίσκεται
σήμερα, στη συμβολή των οδών
Θεοφίλου Χατζημιχαήλ & Βότση, στη
περιοχή «Καλλιθέα» Μυτιλήνης.

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την μετατόπιση ξύλινης
πινακίδας αγγελτηρίων κηδειών και μνημόσυνων του Δήμου Λέσβου στην Καλλιθέα Μυτιλήνης,
από την θέση που βρίσκεται σήμερα, στη συμβολή των οδών Θεοφίλου Χατζημιχαήλ & Βότση,
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 34837/02-08-2018 εισήγηση του Γραφείου Διαφήμισης της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου, εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες
εγκρίσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
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Αποσύρεται.

9. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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.

Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος
Ψωμάς Νικόλαος, τακτικό μέλος
Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος
Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος

