
 
 
 
 
 

Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 5η/ 02-04-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 
 

ΘΕΜΑ ΑΡ. 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

   

1ο  45 Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης 
και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 
στην εταιρεία «Νίκη Σεκερτζή του 
Αθανασίου και Παναγιώτης Σεκερτζής 
του Αθανασίου Ο.Ε.» στην Τ.Κ. Νέων 
Κυδωνιών Δημοτικής Ενότητας 
Λουτροπόλεως Θερμής 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στην εταιρεία «Νίκη Σεκερτζή του Αθανασίου και 

Παναγιώτης Σεκερτζής του Αθανασίου Ο.Ε.» προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ» στην Τοπική 
Κοινότητα Νέων Κυδωνιών της Δημοτικής Ενότητας Λουτροπόλεως Θερμής Δήμου 
Λέσβου  

2ο  46 Γνωμοδότηση για χορήγηση έγκρισης 
εκμίσθωσης της άδειας εκμετάλλευσης 
περιπτέρου της κας Παυλέλλη Άννας 
στον κ. Βαξεβάνη Αντώνιο στην 
πλατεία της Σκ. Καλλονής 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου υπέρ 
της χορήγησης έγκρισης εκμίσθωσης της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της 
κας Παυλέλλη Άννας στον κ. Βαξεβάνη Αντώνιο στην πλατεία της Σκ. Καλλονής, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18832/31.3.2015 εισήγηση της υπαλλήλου της 
Δ.Ε. Καλλονής κ. Αμερσώς Κλαδογένη 

3ο  47 Γνωμοδότηση για χορήγηση έγκρισης 
εκμίσθωσης της άδειας εκμετάλλευσης 
περιπτέρου της κας Μολυβιάτου Άννας 
στον κ. Μαργαρίτη Δημήτριο-Ταξιάρχη 
στην πλατεία της Καλλονής 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου υπέρ 
της χορήγησης έγκρισης εκμίσθωσης της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της 
κας Μολυβιάτου Άννας στον κ. Μαργαρίτη Δημήτριο-Ταξιάρχη στην πλατεία της 
Καλλονής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18184/30.3.2015 εισήγηση της 
υπαλλήλου της Δ.Ε. Καλλονής κ. Αμερσώς Κλαδογένη 

4ο 48 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη 
Δημοτική Κοινότητα Άντισσας 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Άντισσας: 1. 
Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-47 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας αριστερά) και δύο 
πινακίδων Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) επί της πλατείας της 
Άντισσας με σκοπό τη μονοδρόμηση της οδού που συνδέει την πλατεία με την 
οικία της κ. Έρσης Γιαλαμά και απαγόρευση εισόδου όλων των οχημάτων στην 
οδό που συνδέει την πλατεία της Άντισσας με το οικείο Αστυνομικό Τμήμα. 
2.Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-50

α
 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή 

αριστερά) και Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) κατά μήκος του 
δρόμου που ενώνει την οικία Έρσης Γιαλαμά με την οικία κ. Σπανού Παναγιώτη 
στο ύψος της οικίας του τελευταίου. 3. Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-7 (απαγορεύεται η 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 



είσοδος σε όλα τα οχήματα) στο κατάστημα (οπωροπωλείο) κ. Τακτικού Αντώνιου. 
4. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές του δρόμου που 
ενώνει την οικία της κ. Ελένης Πασαδέλλη με τις οικίες κ. Αργυρόπουλου και κ. 
Βάγια, του κάθετου δρόμου δηλαδή που βρίσκονται οι οικίες Κυριαζή Μιχαήλ, 
Αργυροπούλου και Λιγνού απέναντι πλατύσματος που υπάρχει στην περιοχή, 
καθώς και στο υπόψη πλάτυσμα 

5ο  49 Τοποθέτηση καθρέπτη στη 
διασταύρωση των οδών 
Ευαγγελιστρίας με την οδό Στρατή 
Ελευθεριάδη στο Ακρωτήρι στη Δ.Κ. 
Μυτιλήνης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την 
τοποθέτηση καθρέπτη στη νοτιοδυτική γωνία της διασταύρωσης των οδών 
Ευαγγελιστρίας με την οδό Στρατή Ελευθεριάδη στο Ακρωτήρι δίπλα από τον 
τηλεφωνικό θάλαμο στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης 

6ο  50 Τοποθέτηση καθρέπτη στη 
διασταύρωση των οδών Ασκληπιού 
και Οικονόμου Τάξη στη Δ.Κ. 
Μυτιλήνης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την 

τοποθέτηση καθρέπτη στη νοτιοδυτική γωνία της διασταύρωσης των οδών 
Ασκληπιού και Οικονόμου Τάξη επί της οδού Οικονόμου Τάξη στην Δημοτική 
Κοινότητα Μυτιλήνης 

7ο  51 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τοπική 
Κοινότητα Φίλιας 

 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τις εξής 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17800/27.3.2015 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών –Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας 
και Αδειών Μεταφορών του Δήμου Λέσβου: 1.Στο πλάτωμα που είναι μπροστά από 
το Δημοτικό Σχολείο Φίλιας να απαγορευθεί στάση και η στάθμευση φορτηγών και 
λεωφορείων με την τοποθέτηση κατάλληλων πινακίδων, 2 Στο πλάτωμα που 
βρίσκεται στην οδό Παύλου Μελά να απαγορευθεί η στάση και στάθμευση λόγω 
στενότητας του δρόμου, 3. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό απέναντι 
της Παύλου Μελά λόγω στενότητας του δρόμου, 4.Απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης στην οικία Απορέλλη Οδυσσέα, 5.Καθαίρεση εμποδίου σε ορθογώνιο 
σχήμα μπροστά από την οικία κ. Λαμπρινού Λάμπρου και τοποθέτηση δύο 
πινακίδων Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΔΙΑΤΑΞΗ 

   

1ο 56 Έγκριση του Β2 σταδίου της μελέτης 
με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση 
του Β2 σταδίου της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»  ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, όπως αυτή εκπονήθηκε από τους 
Συμπράττοντες Μελετητές: κ. Χριστόφορο Μανδυλά, Περιβαλλοντολόγο-Χωροτάκτη, 
κ. Σοφία Νικολαϊδου, Αρχ. Μηχανικό, κ. Παναγιώτη Ανδρίκο, Γεωλόγο Msc και κ. 
Μαρία Ελευθεριάδου, Περιβαλλοντολόγο, ελέγχθηκε από την Επιβλέπουσα μηχανικό 
και εγκρίθηκε από τη Δ/νουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
16901/23.03.2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Δόμησης Δήμου 
Λέσβου κ. Ευστρατίου Τζιμή, εφόσον όλες οι παρατηρήσεις του Β1 σταδίου 
λήφθηκαν υπόψη και ενσωματώθηκαν στο Β2 στάδιο από τους μελετητές, με την 
παρατήρηση να εξετασθεί από τους μελετητές και να συζητηθεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Λέσβου η πρόταση για δημιουργία α) ζώνης Τουρισμού -αναψυχής 
ανάμεσα στην περιοχή ΠΕΔΗ και ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ και β) ζώνης Τουρισμού –



αναψυχής στη θέση ΣΑΡΑΚΗΝΑ πάνω από τον οικισμό ΠΑΛΙΟΣ 

 2ο 52 Συνέχιση, κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων (Π.Δ. 2-9 ΦΕΚ 869 
Δ/5.12.1988), της λειτουργίας της 
χρήσης του Καφέ-ουζερί επί της οδού 
Κοντάρα 2 στη Μυτιλήνη 

Κατά πλειοψηφία 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 Café–  Ουζερί της Martha Presecariu που βρίσκεται 
στην θέση Κοντάρα 2 στο δεξιό λιμενοβραχίονα στη Μυτιλήνη, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 17069/23.03.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου του Δήμου Λέσβου 

3ο 53 Τοποθέτηση ξύλινων πινακίδων   
αγγελτηρίων θανάτου και μνημοσύνων 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την 
τοποθέτηση στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης ξύλινων αγγελτηρίων θανάτου 
και μνημοσύνων από τα Γραφεία τελετών στα παρακάτω σημεία που προτείνονται 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17105/20.3.2015 εισήγηση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος, ήτοι: 

 Στην οδό Ερμού στο «ΦΛΟΚΑΚΙ» 

 Στην Κουμιδιά 

 Στα υπεραστικά ΚΤΕΛ 

 Στην πιάτσα ΤΑΞΙ στα Κεντρικά Λύκεια 

 Στο τέρμα της οδού Πιττακού 

 Στην πλατεία Αγίου Ευδοκίμου 

 Στον Άγιο Νικόλαο στην Επάνω Σκάλα 

 Στην οδό Θεάτρου στον Συνοικισμό 

 Στην παιδική χαρά στη ΔΕΗ 

 Στην είσοδο της πόλης  

 Στην αρχή της οδού Ευαγγελιστρίας 

 Στη Βαρειά μπροστά από το Super market 

 Στην Οδυσσέα Ελύτη μπροστά από το Δημαρχείο,  
Καθώς και στα παρακάτω σημεία: 1.στη διασταύρωση Ζωοδόχου Πηγής & 
Αεροπόρου Γιανναρέλλη στην Λαγκάδα, 2.Βουναράκι, 3.Πυργέλια, 4.Καλλιθέα, 
5.Χρυσομαλλούσα, 6.Χάλικας, 7.Σουράδα, 8.Κιόσκι (Δικαστήριο) 

4ο 54 Τοποθέτηση δύο καθρεπτών στη 
Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την 
τοποθέτηση ενός καθρέπτη στη συμβολή των οδών Σ. Μυριβήλη και Νάξου επί της 
οδού Σ. Μυριβήλη και ενός ακόμη στη συμβολή των οδών Άνδρου και Πάρου επί 
της οδού Άνδρου, για λόγους ορατότητας στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14640/24.03.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών –Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών 
του Δήμου Λέσβου 

5ο - Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 193/2014 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Λέσβου 

Αποσύρεται 

6ο  - Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
στην οδό Σάθα στη Μυτιλήνη 

Αποσύρεται 

7ο  55 Παραχώρηση χρήσης πεζοδρομίου για 
τοποθέτηση ράμπας στην οδό 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την 
παραχώρηση χρήσης του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος περιστασιακά για 



Κλεοβουλίνης στη Μυτιλήνη την τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας ΑΜΕΑ στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης με την 
επωνυμία ΚΕ.ΔΙ.Β.ΙΜ2 ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που βρίσκεται στην οδό 
Κλεοβουλίνης 9 στη Μυτιλήνη, μόνο κατά τον χρόνο προσέλευσης και 
αποχώρησης των ατόμων που έχουν ανάγκη τη χρήση αυτής και η μορφή της να 

ακολουθεί τις προδιαγραφές. 

           
        Μυτιλήνη 2 Απριλίου 2015 

         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. Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος 
4. Κατζανός  Γεώργιος, τακτικό μέλος 
4. Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος 
5. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
6. Στεργίου Θεόδωρος σε αντικατάσταση του τακτικού  μέλους Τζιμή Ευστρατίου 
7. Ταμβακέλλης Μιχαήλ, τακτικό μέλος. 


