ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 9η/14-10-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των
αποφάσεων που ελήφθησαν
ΘΕΜA ΑΡ. ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ
ΑΠ
ΟΦΑ
ΣΗΣ
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Παραχώρηση μίας θέσης στάσης επί
της οδού Αγ. Ειρήνης στη Μυτιλήνη για
τις ανάγκες του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στoν κ.
Εμμανουήλ Κάσσο του Δημητρίου
στην Τ.Κ. Πηγής της Δ.Ε.
Λουτροπόλεως Θερμής
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
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Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας
ΚΥΕ ΚΥΛΙΚΕΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΣΝΑΚΜΠΑΡ) του κ. Αθανάσιου Μάνδαλου
και ανάκληση της άδειας μουσικής
αυτού
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Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΚΥΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
(ΑΥΓΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΤΗΝΟΠΩΛΕΙΟ) της
εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΠΝΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Α.Ε.» στη Δ.Κ.
Μυτιλήνης λόγω χορήγησης νέας
άδειας
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΚΥΕ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ της κ. Κορομηλά Βασιλικής
στη Δ.Κ. Αγιάσου, κατόπιν αιτήσεώς
της
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Κατά πλειοψηφία ( με λευκή ψήφο κ. Κυρατζή) αποφασίζει: την τοποθέτηση πινακίδας που να
επιτρέπει τη στάση μπροστά στην είσοδο του κτιρίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της οδού Αγ.
Ειρήνης 16 στη Μυτιλήνη
Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στoν κ. Εμμανουήλ Κάσσο του
Δημητρίου στην Τ.Κ. Πηγής της Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θερμής

Κατά πλειοψηφία (με την αρνητική ψήφο του κ. Δαγκλή και τη λευκή ψήφο των κ.κ. Τζιμή και
Κυρατζή) αποφασίζει: Την οριστική αφαίρεση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11258/18.06.2009 άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΥΛΙΚΕΙΟΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ) του κ. Αθανάσιου Μάνδαλου του Αργυρίου στην οδό Αργύρη
Εφταλιώτη εντός της πλαζ Τσαμάκια στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης, καθώς και την
ανάκληση της αριθμ. 141/28.05.2014 άδειας (τριετούς διάρκειας) λειτουργίας μουσικής του ως
άνω καταστήματος
Ομόφωνα αποφασίζει: την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 58949/12.09.2013 άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
(ΑΥΓΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΤΗΝΟΠΩΛΕΙΟ) της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Α.Ε.» στη Δ.Κ. Μυτιλήνης λόγω χορήγησης της υπ’ αριθμ. πρωτ.
50401/04.09.2016 βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας λιανικής
διάθεσης τροφίμων και ποτών (πτηνοπωλείο-αυγοπωλείο)
Ομόφωνα αποφασίζει: την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 101506/10.12.2013 άδειας λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΝΕΙΟ της κ. Κορομηλά Βασιλικής στην
περιοχή Άγιος Δημήτριος της Δ.Κ. Αγιάσου κατόπιν αιτήσεώς της
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Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων
χώρων για την προβολή υπαίθριας
διαφήμισης
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Κοπή δέντρων (αμυγδαλιών) στη θέση
«ΑΡΑ» στη Σκάλα Πολιχνίτου της Δ.Ε.
Πολιχνίτου
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Έγκριση χειμερινών δρομολογίων
2016-2017 της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
Μυτιλήνης Α.Ε.
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Καθορισμός θέσεων αποκλειστικής
στάθμευσης δίτροχων και αυτοκινήτων
ΑΜΕΑ στη Μυτιλήνη
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Σήμανση στην οδό Βρυσσάρας στη
Μυτιλήνη
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Σχετικά με θέση στάθμευσης για τον
Φιλοτεχνικό Όμιλο Μυτιλήνης (ΦΟΜ)
Μυτιλήνης
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Σχετικά με την παραχώρηση θέσης
στάθμευσης για το με αρ. κυκλοφορίας
ΜΥΖ 8432 ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό
Παμφίλης 17 στη Δ.Κ. Μυτιλήνης
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Κατά πλειοψηφία (με λευκή ψήφο της κ. Κοτζαδημητρίου) αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση του σχεδίου καθορισμού των θέσεων των κοινόχρηστων χώρων
για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης όπως απεικονίζονται στο συνημμένο πίνακα και
σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που επισυνάπτονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 53696/28.09.2016
εισήγηση του Γραφείου Διαφήμισης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την κοπή των δύο μόνο
δέντρων (αμυγδαλιών), και συγκεκριμένα αυτού που είναι ήδη ξερό και αυτού που έχει κλαδευτεί
πολύ χαμηλά μέχρι τον κορμό, τα οποία βρίσκονται στη θέση «ΑΡΑ» στη Σκάλα Πολιχνίτου της
Δ.Ε. Πολιχνίτου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53854/28.09.2016 εισήγηση της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση των χειμερινών
δρομολογίων 2016-2017 της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
52669/27.9.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 41814/24.08.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου ήτοι:
1. Τη δημιουργία δέκα θέσεων στάθμευσης δικύκλων και μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου
ΑΜΕΑ στην υπάρχουσα εσοχή της νότιας πλευράς της οδού Βουρνάζων
2. Τη στάθμευση δικύκλων και στις δύο πλευρές της οδού Αρχιπελάγους (στο τμήμα της μεταξύ
των οδών Χίου και Σάμου) και στην υπάρχουσα εσοχή στο πεζοδρόμιο στη νότια πλευρά της
οδού αυτής (έναντι εστιατορίου DAMAS), και την απαγόρευση στάθμευσης σε διαγώνια διάταξη
στην εσοχή αυτή ενός αυτοκινήτου ΑΜΕΑ επειδή δεν επαρκεί το πλάτος της οδού
3. Τη δημιουργία 15 θέσεων στάθμευσης δικύκλων στο αρχικό τμήμα της Αγ. Ειρήνης που θα
ακολουθούν την εκ περιτροπής (ανά μήνα) ισχύουσα στάθμευση των αυτοκινήτων στις δύο
πλευρές της οδού στο τμήμα της, μεταξύ των οδών Καβέτσου και Ικτίνου.
Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ισχύος της παρ. 2(ι) του άρθρου 34 του ισχύοντος ΚΟΚ
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 43685/23.08.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου ήτοι: την τοποθέτηση πινακίδας Ρ48 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά) στη συμβολή των οδών Βρυσσάρας και
Αρίσβης στη Μυτιλήνη που να κατευθύνει την κίνηση από την οδό Βρυσσάρας προς την οδό
Αρίσβης
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 47532/23.09.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου ήτοι την αφαίρεση της πινακίδας
για στάση και στάθμευση για τις ανάγκες του ΦΟΜ στην οδό Σαμοθράκης στη Μυτιλήνη
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 47375/23.09.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου, ήτοι την αφαίρεση της πινακίδας
για στάθμευση του με αρ. κυκλοφορίας ΜΥΖ 8432 ΙΧ αυτοκινήτου ΑΜΕΑ, η οποία είχε
τοποθετηθεί με βάση την υπ’ αριθμ. 90/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ. με ισχύ έως τις 30.09.2016,
καθώς ο αιτών δεν ανήκει στις περιπτώσεις αναπηρίας για τις οποίες προβλέπεται η έγκριση
θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ σύμφωνα με το πιστοποιητικό αναπηρίας της Δευτεροβάθμιας
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Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. που προσκόμισε
Τοποθέτηση καθρέπτη απέναντι από
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’
τον παράδρομο εισόδου στην
αριθμ. πρωτ. 47892/26.09.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών
ιδιοκτησία επί της οδού Στρατή
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου, ήτοι την τοποθέτηση καθρέπτη
Ελευθεριάδη 20 στη Βαρειά στη
απέναντι από τον παράδρομο εισόδου στην ιδιοκτησία επί της οδού Στρατή Ελευθεριάδη 20 στη
Μυτιλήνη
Βαρειά στη Μυτιλήνη, κατόπιν αιτήσεως της κ. Μαρίας Κτάνη
Απαγόρευση στάθμευσης στην είσοδο Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’
της πολυκατοικίας επί της οδού Αγ.
αριθμ. πρωτ. 55029/10.10.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών
Ειρήνης 1 στη Μυτιλήνη
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου, ήτοι την απαγόρευση στάθμευσης
τροχοφόρων στην αριστερή πλευρά της οδού Αγ. Ειρήνης και σε μήκος (3,00 μ.) μπροστά
ακριβώς από την είσοδο της πολυκατοικίας, κατόπιν αιτήσεως του κ. Ελευθερίου Τατά.
Μυτιλήνη 14.10.2016
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Νικόλαος Καρασάββας
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής-Περιβάλλοντος-Πρασίνου
Δήμου Λέσβου

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος,
2. Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος,
3. Κατζανός Γεώργιος, τακτικό μέλος,
4. Κυρατζής -Χρυσοστόμου Ευστράτιος, τακτικό μέλος,
5. Τζιμής Ευστράτιος, τακτικό μέλος,
6. Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα, αναπληρωματικό μέλος.

