ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15η/04-12-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν
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ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Αίτημα
του
Συνδέσμου
Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών
Αυτοκινήτων
Ε.Δ.Χ.
(ΤΑΞΙ)
Μυτιλήνης για προσωρινούς
σταθμούς (πιάτσες) έξω από τα
κέντρα
κράτησης-καταγραφής
Καρατεπέ –Μόριας
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Αίτημα
του
Επιμελητηρίου
Λέσβου για άδεια χρήσης χώρων
και
εξοπλισμού
για
πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων στη Μυτιλήνη και
την Καλλονή
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Χορήγηση
ή
μη
άδειας
λειτουργίας μουσικών οργάνων
στην κ. Ταξιαρχούλα Χριστόφα
του Χριστόφα για την επιχείρηση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την παραχώρηση χώρου
στάσης και στάθμευσης (πιάτσα) στον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Αυτοκινήτων
Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) Μυτιλήνης στα κάτωθι σημεία: 1. στον Καρατεπέ στο ύψος του Βιολογικού και 2. στη
Μόρια στο ύψος του Στρατοπέδου Παραδέλλη, εφόσον: Α. Οι αιτούντες προσκομίσουν στον Δήμο
α) βεβαίωση του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης και β) τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα
αποτυπώνονται οι παραπάνω θέσεις και Β. Κατόπιν της προσκόμισης των ανωτέρω, το Τμήμα
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγηθεί
θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Επίσης, η παρούσα απόφαση έχει ισχύ μέχρι της απαντήσεως σε σχετικό ερώτημα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Α.Δ.Α.) προς το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο θα καθορίσει τίνος αρμοδιότητα είναι οι συγκεκριμένες
θέσεις στάσης-στάθμευσης. Εφόσον δε διαπιστωθεί ότι, βάσει του εγγράφου της Α.Δ.Α., είναι
όντως αρμοδιότητα του Δήμου, δεν χρειάζεται να ληφθεί καμία άλλη απόφαση από την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής.
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στις Δημοτικές Κοινότητες Μυτιλήνης και Καλλονής
αντίστοιχα:
Α. την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο Επιμελητήριο Λέσβου για την πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στη Μυτιλήνη και την Καλλονή (κατόπιν συνεννόησης με τον
γεωγραφικό Αντιδήμαρχο) και συγκεκριμένα:
- Από 15 Δεκεμβρίου 2015 έως και 03 Ιανουαρίου 2016 στη Μυτιλήνη
10 τ.μ. επί του πεζοδρομίου πίσω από την Εθνική Τράπεζα στην οδό Ερμού
10 τ.μ. επί του πεζοδρομίου στην Παλιά Αγορά (στο παγκάκι) στην οδό Ερμού
10 τ.μ. επί του πεζοδρομίου μπροστά από το ζαχαροπλαστείο «FLOKAKI» στην οδό Ερμού
- Στις 22 Δεκεμβρίου 2015 στην Καλλονή
100 τ.μ. στην κεντρική πλατεία της Καλλονής σε ευθεία με το σουπερμάρκετ «ΣΕΛΑΧΑΣ»
Β. την χορήγηση άδειας για την τοποθέτηση μεγαφωνικής εγκατάστασης κατά μήκος στην οδό
Ερμού στη Μυτιλήνη και την χορήγηση άδειας χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος από το pillar πίσω
από την Εθνική Τράπεζα.
Ομόφωνα αποφασίζει: Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (απλά μηχανικά μέσα
και ζωντανή μουσική) για ένα (1) έτος στην κ. Χριστόφα Ταξιαρχούλα του Χριστόφα για το
κατάστημά της Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Οβελιστήριο) που βρίσκεται
στην Τοπική Κοινότητα Νάπης της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής.
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μαζικής
εστίασης
πλήρους
γεύματος (οβελιστήριο) στην
Νάπη Αγίας Παρασκευής Λέσβου
Χορήγηση θέσης στάθμευσης
του με αρ. κυκλοφορίας ΙΒΧ 9635
αυτοκινήτου επί της οδού Στρατή
Μυριβήλη 50 στη Μυτιλήνη
Χορήγηση θέσης στάθμευσης
του με αρ. κυκλοφορίας ΙΟΖ 4568
αυτοκινήτου
επί
της
οδού
Αλέκου
Παναγούλη 6 στη
Μυτιλήνη
Πεζοδρόμηση τμήματος οδού
Σάμου
μεταξύ
των
οδών
Αθανασίου
Μητρέλια
και
Αρχιπελάγους στη Μυτιλήνη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Χορήγηση ή μη προέγκρισης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
–ΚΑΦΕ
INTERNET στoν κ. Γεώργιο
Χαραλάμπους του Ιωάννη στην
Τ.Κ. Κάτω Τρίτους της Δ.Ε.
Ευεργέτουλα
Ανάκληση άδειας λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της
κ. Ευθαλίας
Καρδογιάννη του Δημητρίου
στην Δ.Κ. Μυτιλήνης
Συνέχιση
κατά
παρέκκλιση
λειτουργίας μεζεδοπωλείου επί
της οδού Κομνηνάκη 9 στη
Μυτιλήνη από τον κ. Μιχαήλ
Σοφό
Συνέχιση
κατά
παρέκκλιση
λειτουργίας σνακ-μπαρ (fast
food) επί της οδού Ερμού 168
στη Μυτιλήνη από την κ.
Μαρμάρου Στυλιανή
Καθορισμός
αριθμού
νέων
αδειών στάσιμου και πλανόδιου

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την παραχώρηση μιας
θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλοφορίας ΙΒΧ 9635 αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις για ΑΜΕΑ, με την τοποθέτηση σχετικής πινακίδας P72 επί της οδού Στρατή Μυριβήλη
50 στη Μυτιλήνη
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την παραχώρηση μιας
θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλοφορίας ΙΟΖ 4568 αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις για ΑΜΕΑ, με την τοποθέτηση σχετικής πινακίδας P72 επί της οδού Παναγούλη
Αλέκου 6 στη Μυτιλήνη
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την πεζοδρόμηση
τμήματος της οδού Σάμου μεταξύ των οδών Αθανασίου Μητρέλια και Αρχιπελάγους στη
Μυτιλήνη

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στον κ. Χαραλάμπους Γεώργιο του Ιωάννη προέγκριση ίδρυσης
και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ INTERNET» στην Τ.Κ. Κάτω
Τρίτους της Δ.Ε. Ευεργέτουλα

Ομόφωνα αποφασίζει: Ανακαλεί την αριθμ. 22282/23.12.2008 άδεια λειτουργίας της κ. Ευθαλίας
Καρδογιάννη του Δημητρίου για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ στη Μυτιλήνη

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τη συνέχιση κατά
παρέκκλιση της λειτουργίας του μεζεδοπωλείου επί της οδού Κομνηνάκη 9 στη Μυτιλήνη από
τον κ. Μιχαήλ Σοφό
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τη συνέχιση κατά
παρέκκλιση της λειτουργίας του σνακ-μπαρ (fast food) επί της οδού Ερμού 168 στη Μυτιλήνη
από την κ. Μαρμάρου Στυλιανή
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου να προτείνει στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου τον καθορισμό του αριθμού νέων αδειών άσκησης στάσιμου και πλανόδιου

εμπορίου για το έτος 2016
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Συνέχιση λειτουργίας λαϊκών
αγορών και επέκτασή τους
καθώς
και
ίδρυση
λαϊκών
αγορών παραγωγών βιολογικών
προϊόντων στις Δ.Κ. Μυτιλήνης
και Πλωμαρίου
Έγκριση
Κανονισμού
Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου
Λέσβου
Έγκριση
χαρακτηρισμού
αφετηρίας και τέρματος της
εισόδου
του
Κέντρου
Προσφύγων Μόριας κατόπιν
αιτήματος της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
Μυτιλήνης Α.Ε.
Τοποθέτηση
πινακίδας
για
απαγόρευση
στάσης
και
στάθμευσης
στην
οδό
Ν.
Δαμδούμη στη Χρυσομαλλούσα
την ημέρα της λαϊκής αγοράς
Τοποθέτηση καθρέπτη και δύο
κολωνακίων
στην
οδό
Βολογιάννη στη Μυτιλήνη
Τοποθέτηση δύο κολωνακίων
στην οδό Τζέϊμς Αριστάρχου 61
στη Μυτιλήνη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην
περιοχή του Δημοτικού Σχολείου
–Νηπιαγωγείου και Γυμνασίου –
Λυκείου Πέτρας
Τοποθέτηση
πινακίδων
για
απαγόρευση
στάσης
και
στάθμευσης στην Τ.Κ. Πλαγιάς

εμπορίου για το έτος 2016 στον Δήμο Λέσβου ως εξής: 1. Εβδομήντα (70) νέες άδειες άσκησης
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και 2. Καμία νέα άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,
καθώς από τις εβδομήντα (70) που είχαν εγκριθεί για το έτος 2015 έχουν διατεθεί μόνο τρεις, άρα
υπάρχουν εξήντα-επτά (67) διαθέσιμες, οι οποίες θα προκηρυχθούν κατά το έτος 2016
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου να προτείνει στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου τη συνέχιση λειτουργίας λαϊκών αγορών και επέκτασή τους, καθώς και ίδρυση
λαϊκών αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων στις Δ.Κ. Μυτιλήνης και Πλωμαρίου
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 75062/03.12.2015 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων &
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση του σχεδίου
Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Λέσβου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
73690/27.11.2015 εισήγηση του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου να χαρακτηριστεί αφετηρία
και τέρμα η είσοδος του Κέντρου Προσφύγων Μόριας για τα Αστικά ΚΤΕΛ Μυτιλήνης, με την
προϋπόθεση Α. Η ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΕ Μυτιλήνης να προσκομίσει στον Δήμο τα απαραίτητα κάτωθι
δικαιολογητικά: 1. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της εν λόγω περιοχής και 2. Βεβαίωση-σύμφωνη
γνώμη από την Τροχαία Μυτιλήνης και Β. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών να εισηγηθεί θετικά προς το Δημοτικό
Συμβούλιο σχετικά με το εν λόγω θέμα.
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση πινακίδας
για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Ν. Δαμδούμη στη Χρυσομαλλούσα κατά την
ημέρα της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς δηλαδή το Σάββατο και με ωράριο 12.00am έως
14.00pm
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση καθρέπτη
στη δεξιά πλευρά του τμήματος της οδού Βολογιάννη στη Μυτιλήνη μεταξύ των οδών Μούρα και
Ελ. Βενιζέλου με κατεύθυνση κίνησης από Γ. Μούρα προς Ελ. Βενιζέλου, καθώς και την
τοποθέτηση δύο κολωνακίων απέναντι από το ανωτέρω σημείο
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση δύο
κολωνακίων στην οδό Τζέϊμς Αριστάρχου 61 στη Μυτιλήνη στο ύψος της συμβολής της με την
οδό Παπαγιάννη
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Πέτρας την τοποθέτηση πινακίδων
Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) και στις δύο πλευρές της Επαρχιακής οδού
Καλλονής-Πέτρας στα σημεία συμβολής της με τις οδούς που οδηγούν στο Δημοτικό Σχολείο και
Γυμνάσιο –Λύκειο Πέτρας
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τοποθέτηση πινακίδων
Ρ-40 για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις δύο πλευρές του δημοτικού δρόμου που οδηγεί
στην Αγία Βαρβάρα στην Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς της Δ.Ε. Πλωμαρίου σύμφωνα με το αριθμ.
10/2015 πρακτικό της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Πλαγιάς (30.09.2015) στα εξής
σημεία: 1. Από οικία Στεφάνου Ιωάννη και έμπροσθεν 50 μέτρα και 2. Οικία Γεωργίου Μαμάκου και
πίσω 30 μ.

Μυτιλήνη 04.12.2015
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Νικόλαος Καρασάββας
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Πρασίνου
Δήμου Λέσβου

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος
2. Αμπουλός Ιωάννης, τακτικό μέλος
3. Δαγκλής Ιωάννης, τακτικό μέλος
4.Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος
5. Κατζανός Γεώργιος, τακτικό μέλος
6. Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος
7.Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
8.Στεργίου Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Ταμβακέλλη Μιχαήλ

