
 
 
 
 
 

Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 10η/ 03-07-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν 

ΘΕΜA ΑΡ. 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

  ΠΡΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1
ο
  98 Τοποθέτηση καθρέπτη επί της 

οδού Μούρα στη Μυτιλήνη 
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
καθρέπτη επί της οδού Μούρα και στη συμβολή της με την οδό Αρχοντίδη στη Μυτιλήνη για 
λόγους ορατότητας σε αριστερή στροφή των αυτοκινήτων προς το κέντρο της πόλης 

2
ο
  99 Τοποθέτηση δύο καθρεπτών στη 

Μυτιλήνη 
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση δύο 
καθρεπτών για λόγους ορατότητας στη Μυτιλήνη στις παρακάτω θέσεις: 

1. Στη συμβολή των οδών Μητροπολίτου Ιακώβου και Μουσών και επί της οδού 
Μητροπολίτου Ιακώβου 30 για διευκόλυνση των αυτοκινήτων που κινούνται επί της 
οδού Μουσών 

2. Στη συμβολή των οδών Ιακωβίδου και Κλεοβουλίνης και επί της οδού Ιακωβίδου για 
διευκόλυνση των αυτοκινήτων που κινούνται επί της οδού Κλεοβουλίνης  

3o 100 Χορήγηση άδειας χρήσης 
μουσικών οργάνων στον κ. 
Χρήστο Κούτρα για το 
Κατάστημα ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
στην Τ.Κ. Πλακάδου Δήμου 
Λέσβου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (τεχνικά μέσα-
ζωντανή μουσική) για τρία (3) χρόνια στον κ. Χρήστο Κούτρα του Βασιλείου για το κατάστημά 
του «ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ» που βρίσκεται στον οικισμό «ΑΠΙΔΙΑΣ ΛΑΚΚΟΣ» 
στην Τοπική Κοινότητα Πλακάδου της Δημοτικής Ενότητας Γέρας 

4o 101 Παραχώρηση κοινόχρηστου 
χώρου για πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την παραχώρηση των 
κάτωθι κοινόχρηστων χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων: 
α) της πλατείας Σαπφούς στη Μυτιλήνη στη Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης από 10 έως 19 
Ιουλίου 2015 για την πραγματοποίηση ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας με παροχή φωτισμού 
και, σε περίπτωση που δύναται ο Δήμος, παραχώρηση «ξύλινου οικίσκου» για τη φύλαξη των 
φωτογραφιών  
β) του δημοτικού χώρου παραπλεύρως του προσφυγικού περιπτέρου κάτω από το Γενί Τζαμί 
στη Μυτιλήνη στον Εξωραϊστικό-Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μυτιλήνης «Η Επάνω Σκάλα» για την 
πραγματοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2015 
γ) του τμήματος του πάρκου της Επάνω Σκάλας Μυτιλήνης, που έχει ζητηθεί, στον 
Εξωραϊστικό-Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μυτιλήνης «Η Επάνω Σκάλα» για την πραγματοποίηση 
της 35

ης
 Γιορτής του Ούζου από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου 2015 

δ) του πάρκου της Επάνω Σκάλας Μυτιλήνης στο Τομεακό Συμβούλιο Λέσβου της ΚΝΕ για την 
πραγματοποίηση του 41

ου
 Φεστιβάλ ΚΝΕ –ΟΔΗΓΗΤΗ από 7.9.2015 έως και 14.9.2015 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

1o 102 Χορήγηση ή μη προέγκρισης 
ίδρυσης και λειτουργίας 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στην κ. Ελβίρα Θυμιατζή του Ευαγγέλου προέγκριση ίδρυσης 
και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 



καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΣΝΑΚ 
ΜΠΑΡ) στην κ. Ελβίρα Θυμιατζή 
του Ευαγγέλου στην Τ.Κ. 
Παναγιούδας Δημοτικής 
Ενότητας Μυτιλήνης 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» στην 
Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου 

2o 103 Χορήγηση ή μη προέγκρισης 
ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΚΑΦΕ-
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στον κ. Νικόλαο 
Κόμβο του Γεωργίου στην Τ.Κ. 
Κάτω Τρίτους Δημοτικής 
Ενότητας Ευεργέτουλα 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στον κ. Νικόλαο Κόμβο του Γεωργίου προέγκριση ίδρυσης 
και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην 
Τοπική Κοινότητα Κάτω Τρίτους της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα Δήμου Λέσβου 

3o 104 Έγκριση τοποθέτησης 
προστατευτικού κιγκλιδώματος 
επί της οδού Πατριάρχου 
Βαλιάδη στη  Μυτιλήνη 
(Βουναράκι) 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τοποθέτηση 
προστατευτικού κιγκλιδώματος (χειρολισθήρας για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.) επί της οδού 
Πατριάρχου Βαλιάδη στην Μυτιλήνη σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 398/Σ.Α./Α.Φ. 
Λέσβου/22-05-2015 σχετική απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Λέσβου-Λήμνου 

4o 105 Τοποθέτηση προστατευτικών 
μπαρών επί της οδού Καλογριάς 
Ελβίρας στη Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
προστατευτικών μπαρών επί της οδού Καλογριάς Ελβίρας στη συμβολή της με την οδό 
Γρηγορίου Ρουσέλλη στη Μυτιλήνη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37742/22.06.2015 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου-Τμήμα Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών Δήμου Λέσβου 

5o 106 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 
τμήμα της οδού Οδ. Ελύτη στη 
Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την παραχώρηση μιας 
θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ με την τοποθέτηση σχετικής πινακίδας P72 επί της οδού Οδ. 
Ελύτη προς την πλευρά της οδού Παπανικολή στη Μυτιλήνη 

6o 107 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο 
Πλωμάρι για το χρονικό 
διάστημα από 1.6 έως και 30.9 
κάθε έτους 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου την εφαρμογή  των 
κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων στο Πλωμάρι για το χρονικό διάστημα από 1/6 έως και 30/9 κάθε 
έτους, όπως αυτές διατυπώνονται στην με αρ. 29/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της 
Δ.Κ. Πλωμαρίου, και οι οποίες έχουν και την από 11/6/2015 σύμφωνη γνώμη των μελετητών κ. 
Νίκου Προβατά και Τίλλη Αναστάσιου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 38416/24.6.2015  
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου-Τμήμα Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών Δήμου Λέσβου 

7o 108 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 
Τ.Κ. Βρίσας 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την αρ. 4/2015  απόφαση του Συμβουλίου της 
Τοπικής Κοινότητας Βρίσας ήτοι: 
1. Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) 
α) Από το καφενείο του Ε. Μαργαρίτη με κατεύθυνση προς το φαρμακείο του χωριού (Β. 
Καμίνη) 
β) Εντός της πλατείας «Πλάτανος» και μέχρι της οικίας Αποστολή Παναγιώτη 



2.Τοποθέτηση μπαρών για κλείσιμο του δρόμου από το καφενείο του Ε. Μαργαρίτη μέχρι το 
φαρμακείο και μέχρι πρώην ξυλουργείο Νικέλλη κατά τη θερινή περίοδο από 15/7 έως και 20/8 
κάθε έτους και στις ώρες 20.30 έως 1.00μ.μ.. 
 

8o 109 Χορήγηση θέσης στάθμευσης επί 
της οδού Μυρσίλου 3 στη 
Μυτιλήνη για το αρ. κυκλοφορίας 
ΜΥΕ 9504 αυτοκίνητο 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την χορήγηση θέσης 
στάθμευσης για το με αρ. κυκλοφορίας ΜΥΕ 9504 αυτοκίνητο στην οδό Μυρσίλου 3 στη 
Μυτιλήνη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για ΑΜΕΑ 

9o 110 Χορήγηση θέσης στάθμευσης 
στο τέλος της οδού Αρχιερέως 
Ζαχαρίου μετά την οδό 
Απόστολου Βαμβούρη στη 
Μυτιλήνης για το με αρ. 
κυκλοφορίας ΗΚΚ 3461 
αυτοκίνητο 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την χορήγηση θέσης 
στάθμευσης για το με αρ. κυκλοφορίας ΗΚΚ 3461 αυτοκίνητο στο τέλος της αριστερής 
πλευράς της οδού Αρχιερέως Ζαχαρίου, μετά την οδό Απόστολου Βαμβούρη στη Μυτιλήνη 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για ΑΜΕΑ 

10o 111 Χορήγηση θέσης στάθμευσης 
στη δεξιά πλευρά της οδού 
Μυρογιάννη στη Μυτιλήνη με 
κατεύθυνση κίνησης από την 
οδό Ελ. Βενιζέλου προς την οδό 
Παπαδιαμάντη για το με αρ. 
κυκλοφορίας ΜΥΗ 7828 
αυτοκίνητο 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την χορήγηση θέσης 
στάθμευσης για το με αρ. κυκλοφορίας ΜΥΗ 7828 αυτοκίνητο στη δεξιά πλευρά της οδού 
Μυρογιάννη στη Μυτιλήνη με κατεύθυνση κίνησης από την οδό Ελ. Βενιζέλου προς την οδό 
Παπαδιαμάντη, και στο σημείο συμβολής της με την οδό Παπαδιαμάντη, στη Μυτιλήνη, 
τηρούμενης της απόστασης των πέντε (5,00μ.) από την τομή των οικοδομικών γραμμών των 
συμβαλλουσών οδών (παράγρ. 2(ι) του άρθρου 34 του Ν.2696/ΦΕΚ 57Α΄-ΚΟΚ), σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις για ΑΜΕΑ 

11o 112 Χορήγηση θέσης στάθμευσης 
στην περιοχή Αγ. Τριάδος στην 
Αγιάσο για το με αρ. 
κυκλοφορίας ΜΥΒ 6681 
αυτοκίνητο 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Αγιάσου την χορήγηση θέσης 
στάθμευσης για το με αρ. κυκλοφορίας ΜΥΒ 6681 αυτοκίνητο στην περιοχή Αγ. Τριάδος 
Αγιάσου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για ΑΜΕΑ 

12o 113 Παραχώρηση χώρου για στάση 
οχημάτων στην οδό Αγ. Ειρήνης 
14 στη Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
πινακίδας P 39 για απαγόρευση στάθμευσης για μήκος 5 μ. στην οδό Αγ. Ειρήνης 14 στη 
Μυτιλήνη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1016/49/299-
β/24.6.2015 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης 

        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. Τζιμής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
7. Στεργίου Θεόδωρος σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους 

Ταμβακέλλη Μιχαήλ. 


