ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 11η/ 07-08-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν
ΘΕΜA

ο

1

ο

ΑΡ.
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

115

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ

ΠΡΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Χορήγηση
άδειας
χρήσης
μουσικών οργάνων στην κ.
ENKEL EDA TAHILLARI του
BENDRI
για το Κατάστημα
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
στην
Τ.Κ.
Μεγαλοχωρίου Δήμου Λέσβου
Πεζοδρόμηση τμήματος οδού
στον Μανταμάδο

2
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Πεζοδρόμηση τμήματος
στον Μανταμάδο

4o
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Απαγόρευση
κυκλοφορίας
οχημάτων
και
ωράριο
τροφοδοσίας καταστημάτων επί
του
εμπορικού
κέντρου
Καλλονής

5ο

119

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε
οδούς της Δημοτικής Κοινότητας
Πέτρας

οδού

Ομόφωνα αποφασίζει: Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (απλά μηχανικά
μέσα) για ένα (1) έτος στην κ. ENKEL EDA TAHILLARI του BENDRI για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας
Πλωμαρίου
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μανταμάδου την πεζοδρόμηση
του δημοτικού δρόμου μπροστά από τα καταστήματα των κ. Τζανή Δημητρίου και κ. Καλαϊτζή
Κωνσταντίνου παραπλεύρως από την εκκλησία του Αγ. Βασιλείου στη Δ.Κ. Μανταμάδου κατά
τους θερινούς μήνες και τις ώρες από 08.30 μ.μ έως την 1.00 π.μ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 20780/4.8.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την με αριθμ. 5/2015
απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Μανταμάδου
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μανταμάδου την μη πεζοδρόμηση
του δημοτικού δρόμου μπροστά από το κατάστημα της κ. Σαμαρά Ευαγγελίας και της
ιδιοκτησίας κληρονόμων Χαρ. Κουβδή στον Μανταμάδο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
38622/6.8.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Καλλονής την πεζοδρόμηση του
εμπορικού κέντρου της Καλλονής από τη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Νικηφορίδου
έως τη συμβολή των οδών Νικηφορίδου και Κουντουριώτη στην Καλλονή καθώς και ωράριο
τροφοδοσίας καταστημάτων στην υπόψη περιοχή από 06.00 έως 9.30 π.μ. και από 15.00 έως
και 18.00 από Δευτέρα έως Σάββατο πλην Κυριακής καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 16 και 17/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Δ.Κ. Καλλονής και
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43147/4.8.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Πέτρας
α)την πεζοδρόμηση στην Πέτρα των οδών:
1. Ερμού
2.Κοιμήσεως Θεοτόκου από τη συμβολή της με την οδό Ερμού έως και την γωνία με την οικία
Χρονοπούλου
3.Όλων των κάθετων μεταξύ της οδού Ερμού και της παραλιακής από την πλατεία Πέτρας
μέχρι το αντλιοστάσιο λυμάτων της Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας
β)η τροφοδοσία των καταστημάτων να γίνεται κατά τις ώρες από 07.00 έως 11.00 π.μ. και από
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον
Λεπέτυμνο

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Χορήγηση ή μη προέγκρισης
ίδρυσης
και
λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ
(ΤΑΒΕΡΝΑΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ) στην κ. ΑΤΙΕ
ΑΣΑΝΟΒΑ του ΜΠΕΪΤΟΒΑ στην
Τ.Κ. Κάπης, Γενί Λιμάνι Δ.Ε.
Μανταμάδου
Χορήγηση ή μη προέγκρισης
ίδρυσης
και
λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)
στην
κ.
Αικατερίνη-Ιωάννα
Ραβάνη του Παναγιώτη στην Τ.Κ.
Κλειούς,
Τσόνια
Δ.Ε.
Μανταμάδου
Συνέχιση
κατά
παρέκκλιση
λειτουργίας Οβελιστηρίου στο
α
Ο.Τ. Γ 668
επί της οδού
Αεροπόρου Γιανναρέλλη 49 στο
Λαζαρέτο στη Μυτιλήνη από την
κ. Γαϊτανή Δήμητρα
Συνέχιση
κατά
παρέκκλιση
λειτουργίας της χρήσης του
κομμωτηρίου –κουρείου επί της
οδού Ερμού και Περγάμου στη
Μυτιλήνη
από
την
κ.
Ασημακοπούλου Ελένη
Ανάκληση –αφαίρεση άδειας

15.00 έως 17.00 μ.μ.
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 84/2015 απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ. Πέτρας και την υπ’
αριθμ., πρωτ. 48409/6.8.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την απαγόρευση στάσης
και στάθμευσης επί της δημοτικής οδού που οδηγεί στον Αγ. Δημήτριο από το ύψος του
Κοινοτικού Γραφείου μέχρι την οικία Τσομπανέλη Τάκη, καθώς και τον καθορισμό ανώτατου
ορίου ταχύτητας 30km/h και την τοποθέτηση πινακίδων Κ-17 για κίνδυνο από συχνή είσοδο
ποδηλατιστών σε δρόμους του οικισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47986/6.8.2015
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στην κ. ΑΤΙΕ ΑΣΑΝΟΒΑ του ΜΠΕΙΤΟΒΑ προέγκριση ίδρυσης
και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΤΑΒΕΡΝΑ-ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ)» στην Τοπική Κοινότητα Κάπης, Γενί
Λιμάνι Δ.Ε. Μανταμάδου

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στην κ. Αικατερίνη-Ιωάννα Ραβάνη του Παναγιώτη
προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στην
Τοπική Κοινότητα Κλειούς, Τσόνια Δ.Ε. Μανταμάδου

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τη συνέχιση, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων (Π.Δ. 2-9 ΦΕΚ 869 Δ/5.12.1988), της λειτουργίας της χρήσης από την
α
κ. Γαϊτανή Δήμητρα του Αριστείδη του Οβελιστηρίου που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ 668 επί της
οδού Αεροπόρου Γιανναρέλλη 49 στο Λαζαρέτο στη Μυτιλήνη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 43977/16.07.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου
Λέσβου
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τη συνέχιση, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων (Π.Δ. 2-9 ΦΕΚ 869 Δ/5.12.1988), της λειτουργίας της χρήσης του
κομμωτηρίου-κουρείου επί της οδού Ερμού και Περγάμου στη Μυτιλήνη από την κ.
Ασημακοπούλου Ελένη του Δημητρίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43981/16.07.2015
εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Λέσβου
Αποσύρεται

λειτουργίας
μουσικής
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ–
ΜΠΑΡ στο ισόγειο και κυλικείο
εντός αίθουσας Μπόουλινγκ
στον α΄ όροφο της εταιρείας
«ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.» στη Μυτιλήνη
Ανάκληση –αφαίρεση άδειας
λειτουργίας
μουσικής
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
ΚΥΛΙΚΕΙΟΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
(ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ)
του κ. Αθανάσιου Μάνδαλου στη
Μυτιλήνη
Ανάκληση αδείας καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
αναψυκτήριο
άνευ
παρασκευαστηρίου
σαντουϊτσάδικο με την επωνυμία
«ΡΙΣΚΟ» της κ. Αικατερίνης
Μιχαηλάρη
στη
Δ.Κ.
Μανταμάδου
Αίτηση κ. Σταυρινού Τύχης για
αγορά οικογενειακού τάφου στη
Δ.Κ. Μήθυμνας
Χορήγηση αδειών κατάληψης
κοινόχρηστων χώρων επί της
πλατείας Αγίου Ευστρατίου στη
Δ.Κ. Μυτιλήνης
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Αίτημα για μετακίνηση ράμπας
ΑΜΕΑ επί της παραλίας εντός
οικισμού Πέτρας του Δήμου
Λέσβου

11o

114

Ανάκληση της αριθμ. 14/2015
απόφασης
της
Επιτροπής
Ποιότητας
Ζωής
για
παραχώρηση
μίας
θέσης
στάθμευσης για ΑΜΕΑ στις
εγκαταστάσεις της αστικής μη
κερδοσκοπικής
εταιρείας

Αποσύρεται

Ομόφωνα αποφασίζει: Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 101441/09.05.2014 άδειας ίδρυσης
και
λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
αναψυκτήριο
άνευ
παρασκευαστηρίου σαντουϊτσάδικο με την επωνυμία «ΡΙΣΚΟ» που είχε χορηγηθεί στην κ.
Αικατερίνη Μιχαηλάρη του Ιωάννη στην Δημοτική Κοινότητα Μανταμάδου Δήμου Λέσβου μετά
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38943/25.06.2015 αίτησή της στον Δήμο Λέσβου

Αποσύρεται
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την χορήγηση αδειών
κατάληψης κοινόχρηστων χώρων επί της πλατείας Αγίου Ευστρατίου στη Δ.Κ. Μυτιλήνης
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48148/5.8.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &
Πρασίνου Δήμου Λέσβου και το συνημμένο σ’ αυτήν σχεδιάγραμμα πρότασης διανομής
επιφάνειας της ως άνω πλατείας
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την μετακίνηση ράμπας
ΑΜΕΑ επί της παραλίας εντός οικισμού Πέτρας του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την αριθμ.
15/2015 απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ. Πέτρας, με τις προτεινόμενες εργασίες του
κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 41657/7.7.2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει: Ανακαλεί την με αριθμ. 14/2015 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
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«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» στη Μυτιλήνη
Ανάκληση της με αριθμ. 106/2015
απόφασης της Ε.Π.Ζ. για θέση
στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού
Οδυσσέα Ελύτη στη Μυτιλήνη
Δημιουργία διαβάσεων πεζών
στην οδό Ελ. Βενιζέλου στη
Μυτιλήνη

Ομόφωνα αποφασίζει: Ανακαλεί την με αριθμ. 106/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ. για θέση
στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Οδυσσέα Ελύτη στη Μυτιλήνη
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τη δημιουργία
διαβάσεων πεζών επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και στις θέσεις που σημειώνονται στο
σκαρίφημα που συνοδεύει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40822/16.7.2015 εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Ταξιαρχών την απαγόρευση
στάσης και στάθμευσης στην τοποθεσία «Χριστός» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
42040/20.7.2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου
Αποσύρεται

Απαγόρευση
στάσης
και
στάθμευσης στην τοποθεσία
«Χριστός» στη Δ.Κ. Ταξιαρχών
Απαγόρευση
στάσης
και
στάθμευσης στην οδό Ναυμάχου
Αποστόλη στη Μυτιλήνη
Απαγόρευση
στάσης
καιΑποσύρεται
στάθμευσης στην οδό Ολύμπου και
στην οδό Λεπετύμνου στη Μυτιλήνη
Τοποθέτηση καθρεπτών στην Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Ταξιαρχών την τοποθέτηση ενός
περιοχή Αγ. Αντωνίου και στην καθρέπτη στην περιοχή του Αγ. Αντωνίου και ενός άλλου στην περιοχή Κούκος σύμφωνα με
περιοχή
Κούκος
στη
Δ.Κ. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33446/20.7.2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Ταξιαρχών
Λέσβου
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος
2. Αμπουλός Ιωάννης, τακτικό μέλος
3. Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος
4. Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος
5. Κατζανός Γεώργιος, τακτικό μέλος
6. Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος
7. Ταμβακέλλης Μιχαήλ, τακτικό μέλος
8. Τζιμής Ευστράτιος, τακτικό μέλος.

