
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 8 / 2012 

 
Από τα πρακτικά της αριθ. 8 / 2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Λέσβου. 
 
Αριθμός απόφασης 55 / 2012       (ΠΕΡΙΛΗΨΗ: σχετικά με την χορήγηση  

άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας 
ψυχαγωγικής παιδείας «παιδικών 
παιχνιδιών – μηχανημάτων, 
κερματοδέκτες»). 

 
Στη  Μυτιλήνη, σήμερα 13 του  μηνός Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 
14:20 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων  του Δήμου Λέσβου στο Δημαρχείο (2ο όροφο Ελ. Βενιζέλου 13-
17, στο παλιό γραφείο Δημάρχου), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Λέσβου ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε  
και  δημοσιεύτηκε νόμιμα,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του   75 του Ν. 
3852/2010, όπως ισχύει. 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα οχτώ (8) μέλη και ονομαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1. Βατός Ιωάννης Πρόεδρος 
2. Ζαφειρίου Παναγιώτης  
3. Λεμονός Γεώργιος 
4. Κύτελης Ευστράτιος 
5. Πάλλης Γεώργιος 
6. Παρασκευαϊδης Παναγιώτης 
7. Σουπιάδου – Βαμβουρέλλη Αθηνά 
8. Γυμνάγος Προκόπιος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Κουμαράς Αντώνιος 
 

 

Παρούσα στη συνεδρίαση η αρμόδια υπάλληλος του Γραφείου υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων και εκθέσεων για το θέμα «χορήγηση άδειας 
εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικής παιδείας (παιδικών 
παιχνιδιών – μηχανημάτων κερματοδέκτες)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
43863/04-05-2012  εισήγηση, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το αναφερόμενο 6o θέμα στην περίληψη της 
ημερήσιας διάταξης ενημέρωση σχετικά με την χορήγηση άδειας εγκατάστασης 
και λειτουργίας ψυχαγωγικής παιδείας «παιδικών παιχνιδιών – 
μηχανημάτων, (κερματοδέκτες)», εξέθεσε ότι αφορά αρμοδιότητα της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα  με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 και 
κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας 
την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικής παιδείας 
«παιδικών παιχνιδιών – μηχανημάτων, (κερματοδέκτες)» στο  πάρκο Αγ. 
Ειρήνης, σύμφωνα με την εισήγηση της  υπηρεσίας. 

 



Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη της την πρόταση του Προέδρου της και την εισήγηση της υπηρεσίας 
όπως και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, την γνωμοδοτική 
απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης με αρ. 27/2012,  την υπ’ αριθμ. 
119 / 12 & 208/12 αποφάσεις της οικονομικής Επιτροπής , την υπ’ αριθμ. 
231/12 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου για καθορισμό τέλους , 
εγγυητικής επιστολής και δαπάνη ρεύματος, την υπ’ αριθμ. 42295/12 
γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, και της υπ’ αριθμ. 
6211/12 έγγραφης δέσμευσης των ενδιαφερομένων.      
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικής 

παιδείας «παιδικών παιχνιδιών – μηχανημάτων, (κερματοδέκτες)», 

ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΖΙΜΟΥΘΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Π.Ε., με Α.Φ.Μ. 

998268130, η οποία εκπροσωπείται στη Μυτιλήνη από την κ. Δέσποινα 

Πρέκα του Σώζων με ΑΦΜ 116785318, για το χρονικό διάστημα από 1 

Απριλίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012, στο πάρκο της Αγίας Ειρήνης 

και στη θέση του παλιού σιντριβανιού.  

Τα παιχνίδια, ήτοι:air hokey,  basketball με κερματοδέκτη, δαγκάνα 

azimut, παιδικά κουνιστά τύπου – formula , τρενάκι, αεροπλάνο, vespa, 

αλογάκι ελικόπτερο, τζιπάκι, για τα οποία έχει κατατεθεί δήλωση καλής 

λειτουργίας από την κατασκευαστική εταιρεία με υπογραφή 

Μηχανολόγου Μηχανικού και εναρμόνιση με τις  προδιαγραφές που 

ορίζονται από την οδηγία του συμβουλίου της Ε.Ε. , 98/37/ΕΚ, 73/23/ΕΟΚ, 

θα τοποθετηθούν στο σημείο που υποδεικνύει η Τεχνική Υπηρεσία και η 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Λέσβου σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 42295/27-04-2012, βάση της οποίας θα πρέπει να τηρείται η 

απόσταση μεταξύ των παιχνιδιών καθώς και του ορίου του χώρου με τα 

παιχνίδια να είναι τουλάχιστον 1,5μ. (όπως έχει διορθωθεί στο 

σχεδιάγραμμα που κατατέθηκε, και στο οποίο φαίνονται  και οι 

διαστάσεις των παιχνιδιών και τα τεμάχια τα οποία είναι εννέα  ).  

Ο χώρος όπου θα γίνει η εγκατάσταση των παιδικών παιχνιδιών, πρέπει 

να πληροί  τους όρους προσβασιμότητας και η θέση των παιχνιδιών, να 

μην ανακόπτει τους διαδρόμους του πάρκου. με την επίβλεψη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας και την Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου 



Λέσβου  για την αποφυγή καταστροφών στα παρτέρια πρασίνου και στα 

φυτά του πάρκου.    

Η άδεια χορηγείται για το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου 2012 έως 30 

Σεπτεμβρίου 2012, στο πάρκο Αγίας Ειρήνης της Δημοτικής Κοινότητας 

Μυτιλήνης, και στη θέση του παλιού σιντριβανιού, με την προϋπόθεση η 

εταιρία «ΑΖΙΜΟΥΘΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.» να καταβάλει στο Δήμο την 

εγγυητική, το κοινόχρηστο  τέλος και το ρεύμα που θα καταναλώσει για 

τη λειτουργία των παιδικών παιχνιδιών – μηχανημάτων (κερματοδέκτες) 

και εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.    

 

 
Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση του Προέδρου κ.Βατού 
Ιωάννη,  τάχθηκαν όλα τα παρόντα  μέλη  επτά (7)  μέλη και ονομαστικά οι κ.κ. 
1) Κύτελης Ευστράτιος,   2) Ζαφειρίου Παναγιώτης,   3) Γυμνάγος Προκόριος , 
4) Λεμονός Γεώργιος,  5) Πάλλης Γεώργιος, 6) Παρασκευαϊδης Παναγιώτης και 
7) Σουπιάδου – Βαμβουρέλλη Αθηνά 
     
 

Ο Πρόεδρος               Τα μέλη 
 

 
Βατός Ιωάννης 

1. Κύτελης Ευστράτιος  
2. Ζαφειρίου Παναγιώτης 
3. Γυμνάγος Προκόπιος 
4. Λεμονός Γεώργιος  
5. Πάλλης Γεώργιος 
6. Παρασκευαϊδης Παναγιώτης 
7. Σουπιάδου – Βαμβουρέλλη Αθηνά   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λέσβου 

 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΟΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 
ΔΗΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  
ΠΕΡIBΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
ΤΗΛ: 2251350548 
FAX: 2251021000 
Email: adimarxos_vatos@mytilene.gr  

                Μυτιλήνη  14-06-2012  

                        Α.Π.:43863 

   Προς : Γραφείο  
 Υπαίθριων Εμπορικών    
  Δραστηριοτήτων & Εκθέσεων  

 
  Κοιν:  ΑΖΙΜΟΥΘΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.   

 
 
 
ΘΕΜΑ: Αποστολή της με αριθμό 55 / 2012 αποφάσεως της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου που αφορά την χορήγηση άδειας 
εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικής παιδείας «παιδικών 
παιχνιδιών – μηχανημάτων, (κερματοδέκτες)».  

 
ΣΧΕΤ.: Σας αποστέλλουμε την με αριθμ. 55 / 2012 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Λέσβου 

 

 
 

 Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  

 
 

 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΟΣ 
 
 
 


