
 
 
 
 
 

Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 12η/ 04-09-2015 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
  132 Χορήγηση ή μη προέγκρισης 

ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΚΑΦΕ-
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην κα Ευστρατία 
Σουλακέλλη στην Τοπική 
Κοινότητα Ιππείου της Δ.Ε. 
Ευεργέτουλα 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στην κα Ευστρατία Σουλακέλλη προέγκριση ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Τοπική 
Κοινότητα Ιππείου της Δ.Ε. Ευεργέτουλα 

2
ο
  133 Τοποθέτηση καθρέπτη στη Δ.Κ. 

Λουτρόπολης Θερμής  
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής την 
τοποθέτηση καθρέπτη έναντι οικίας Μπάκα  

3o 134 Τοποθέτηση καθρέπτη στη Δ.Κ. 
Λουτρών  

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρών την τοποθέτηση 
καθρέπτη στην περιοχή «Τσμέδες» στο δρόμο προς Χαραμίδα  

4o 135 Απαγόρευση στάθμευσης στο 
Λιμάνι Σκάλας Λουτρών 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρών την απαγόρευση 
στάθμευσης με την τοποθέτηση πινακίδων Ρ39 στο λιμάνι της Σκάλας Λουτρών για τους 
επαγγελματίες του Αλιευτικού Καταφυγίου από τις 18.00 μ.μ. έως και 24.00μ.μ.  

5ο 136 Τοποθέτηση καθρέπτη 
ορατότητας  

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρών την τοποθέτηση 
καθρέπτη ορατότητας στην περιοχή Χαραμίδας στο ύψος του παραλιακού δρόμου ταβέρνας 
«Βουτσαρδέλλη» 

6ο 137 Σήμανση στον εξωτερικό χώρο 
του Νηπιαγωγείου Μιστεγνών 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τοποθέτηση 
πινακίδων Κ-16 στις δύο πλευρές του δρόμου που βρίσκεται το Νηπιαγωγείο Μιστεγνών στην 
Τ.Κ. Μιστεγνών 

7ο 138 Στάση διαδρομής προς Άγιο 
Ραφαήλ- Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση νέας στάσης 
στη θέση του βιολογικού ανάμεσα των υφιστάμενων δύο στάσεων στο σούπερ μάρκετ 
Βερόπουλου και στο Lidl στην περιοχή Μυτιλήνης-Μόριας χωρίς αναστροφή 

8ο 139 Νέες στάσεις στις γραμμές 
Συνοικισμού-Χρυσομαλλούσας 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση δύο νέων 
στάσεων στις εξής θέσεις:  
1.Γραμμή Συνοικισμού οδός Θεάτρου στη Μυτιλήνη με την προϋπόθεση αυτή να απέχει 
απόσταση μεγαλύτερη των πέντε μέτρων (5,00μ) από την τομή των οικοδομικών γραμμών 
των συμβαλλουσών οδών Θεάτρου και Κυδωνιών στην περιοχή αυτή σύμφωνα με την παρ. 
2ι του άρθρου 34 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ57Α΄-ΚΟΚ) 
2.Γραμμή Χρυσομαλλούσας οδός Αρχοντίδη στη Μυτιλήνη, με την προϋπόθεση αυτή να 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 



απέχει απόσταση μεγαλύτερη των πέντε μέτρων (5,00μ) από την τομή των οικοδομικών 
γραμμών των συμβαλλουσών οδών Αρχοντίδη και Μούρα στην περιοχή αυτή σύμφωνα με 
την παρ. 2ι του άρθρου 34 του Ν.2696/1999 (ΦΕΛΚ 57

Α
΄-ΚΟΚ) 

9ο 140 Δρομολόγια Αστικού ΚΤΕΛ ΑΕ Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση των κατ’ 
ελάχιστων εκτελούμενων δρομολογίων όπως αυτά περιλαμβάνονται στον συνημμένο στο 
έγγραφο  υπ’ αριθμ. πρωτ. 51916/25.8.2015 της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. πίνακα   

10ο 141 Νέα γραμμή Αστικού ΚΤΕΛ  Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση νέας κυκλικής 
γραμμής του Αστικού ΚΤΕΛ που να έχει αφετηρία και τέρμα τη θέση έναντι του σούπερ μάρκετ 
Βερόπουλος στη Μυτιλήνη που να εξυπηρετεί το στρατόπεδο 296, το στρατόπεδο 124-126 και 
το στρατόπεδο Κυριαζή στην Παγανή και να έχει τις στάσεις που αναφέρονται στον 
συνημμένο πίνακα στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 35912/15.6.2015 της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. 
έγγραφο με την υποχρέωση να εκτελούνται δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και 
για τα οποία θα ισχύει το κόμιστρο που εισηγείται η Αστικό ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. με το υπ’ 
αρ. πρωτ. 50522/17.8.2015 εισερχόμενο έγγραφο της ως άνω εταιρείας  

11ο 142 Νέες τιμές κομίστρου αστικών 
γραμμών ΚΤΕΛ 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τον καθορισμό νέων τιμών 
κομίστρων των αστικών δρομολογίων βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β-44549/3373/15/2015 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
όπως αναφέρει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 50590/18.8.2015 έγγραφο της ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΑΕ και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50590/1.9.2015 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Λέσβου  

    

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

1o 143 Ανάκληση –αφαίρεση άδειας 
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 

Ομόφωνα αποφασίζει: α) την μη ανάκληση-αφαίρεση άδειας 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, β) να γίνουν συστάσεις στους εκπροσώπους της ως άνω εταιρείας για 
συμμόρφωση στους όρους της άδειας λειτουργίας μουσικής και γ) την επανεξέταση τυχόν 
βεβαιώσεων παραβάσεων που θα διαπιστωθούν από την 4

η
.09.2015 και εφεξής. 

2o 144 Ανάκληση –αφαίρεση άδειας 
λειτουργίας μουσικής 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΚΥΛΙΚΕΙΟ-
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ) 
του κ. Αθανάσιου Μάνδαλου στη 
Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: α) την μη ανάκληση –αφαίρεση άδειας λειτουργίας μουσικής 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΥΛΙΚΕΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ) του κ. 
Αθανάσιου Μάνδαλου στη Μυτιλήνη, β) να γίνουν συστάσεις στον κ. Αθανάσιο Μάνδαλο για 
συμμόρφωση στους όρους της άδειας λειτουργίας μουσικής και γ) την επανεξέταση τυχόν 
βεβαιώσεων παραβάσεων που θα διαπιστωθούν από την 4

η
.09.2015 και εφεξής.  

3o 145 Ανάκληση –αφαίρεση άδειας 
λειτουργίας μουσικής 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) 

Ομόφωνα αποφασίζει: α) την μη ανάκληση –αφαίρεση άδειας λειτουργίας μουσικής 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) του 
κ. Ευστρατίου Κόκκινου στη Μυτιλήνη, β) να γίνουν συστάσεις στον κ. Ευστράτιο Κόκκινο για 
συμμόρφωση στους όρους της άδειας λειτουργίας μουσικής και γ) την επανεξέταση τυχόν 
βεβαιώσεων παραβάσεων που θα διαπιστωθούν από την 4

η
.09.2015 και εφεξής. 



του κ. Ευστρατίου Κόκκινου στη 
Μυτιλήνη 

4o 146 Ανάκληση –αφαίρεση άδειας 
λειτουργίας μουσικής 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) του κ. 
Εμμανουήλ Νησιώτη στη 
Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: α) την μη ανάκληση –αφαίρεση άδειας λειτουργίας μουσικής 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) του κ. 
Εμμανουήλ Νησιώτη στη Μυτιλήνη, β) να γίνουν συστάσεις στον κ. Εμμανουήλ Νησιώτη για 
συμμόρφωση στους όρους της άδειας λειτουργίας μουσικής και γ) την επανεξέταση τυχόν 
βεβαιώσεων παραβάσεων που θα διαπιστωθούν από την 4

η
.09.2015 και εφεξής 

5o 147 Χορήγηση ή μη άδειας 
λειτουργίας μουσικής 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στην 
κ. Ευπραξία Βακάλη του Ιωάννη 
στην Τ.Κ. Μεσοτόπου Δ.Ε. 
Ερεσού-Αντίσσης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στην κ. Ευπραξία Βακάλη του Ιωάννη άδεια χρήσης μουσικών 
οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στην Τ.Κ. Μεσοτόπου Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης 

6o 148 Χορήγηση ή μη άδειας 
λειτουργίας μουσικής 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ) στον κ. 
Στυλιανό Δουδωνή του Γεωργίου 
στην Τ.Κ. Μεσοτόπου Δ.Ε. 
Ερεσού-Αντίσσης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στον κ. Στυλιανό Δουδωνή του Γεωργίου άδεια χρήσης 
μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) στην Τ.Κ. 
Μεσοτόπου Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης 

7o 149 Χορήγηση ή μη προέγκρισης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) στην κ. Μαρία 
Βασιλειάδου του Βασιλείου και 
της Δέσποινας 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στην κ. Μαρία Βασιλειάδου του Βασιλείου προέγκριση 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) στην Τ.Κ. Παναγιούδας Δ.Ε. Μυτιλήνης 

8o 150 Τοποθέτηση ξύλινων πινακίδων 
για ενοικιαστήρια στη Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
ξύλινων πινακίδων για ενοικιαστήρια, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50633/18.8.2015 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου πλην των εξής σημείων που αναφέρονται σ’ 
αυτή α)στον κεντρικό χώρο στάθμευσης από την πλευρά της οδού Οδυσσέα Ελύτη και β)στον 
κεντρικό χώρο στάθμευσης από την πλευρά της Ελ. Βενιζέλου, και αναλυτικά στα παρακάτω 
σημεία της πόλης της Μυτιλήνης: 
1.στο γήπεδο επί της οδού Ε. Βοστάνη στο ύψος του περιπτέρου  
2.στην οδό Αγίου Θεράποντος έναντι του σχολείου 
3.στην οδό Ηλία Βενέζη στο ύψος του περιπτέρου 



4.στην οδό Χρυσομαλλούσας στο ύψος της εκκλησίας της Παναγίας 
5. στην οδό Καβέτσου έξω από το πάρκο της Αγίας Ειρήνης  
6.έξω από το κτήριο του ΙΚΑ 
7.έξω από το κτίριο του Νοσοκομείου 
8.στην οδό Ασκληπιού στο πάρκο της Γαρδένιας 
9.στην αρχή της οδού Ερμού μπροστά στο καφέ «Κήπος» 
10.μπροστά στο καφέ «Μουσικό καφενείο» 
11.μπροστά στο ταχυδρομείο 
12.στην εθνική οδό Μυτιλήνης-Κρατήγου, στην α΄ στάση των ΚΤΕΛ προς ΞΕΝΙΑ 

9o 151 Τοποθέτηση ξύλινων πινακίδων 
σήμανσης-ενημέρωσης στο 
Γεωπάρκο Λέσβου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τοποθέτηση ξύλινων 
πινακίδων σήμανσης-ενημέρωσης με περιεχόμενο τον χάρτη της Λέσβου με τις θέσεις των 
γεωλογικών μνημείων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 52225/26.8.2015 έγγραφο του 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου πλην των εξής σημείων: α) 
αεροδρόμιο Μυτιλήνης, β)λιμάνι Μυτιλήνης και γ)λιμάνι Πλωμαρίου και αναλυτικά:  
1.Μυτιλήνη-πλατεία Σαπφούς 
2.Πλατεία Θερμής (Μύλος) 
3.Μανταμάδο (Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών) 
4.Μήθυμνα-είσοδος Δημοτικού Σχολείου 
5.Πλατεία Πέτρας 
6.Πλατεία Βατούσας 
7.Πλατεία Σκάλας Ερεσού 
8.Λιμάνι Σιγρίου 
9.Πλατεία Καλλονής 
10. Σκάλα Καλλονής 
11.Πλατεία Αγίας Παρασκευής 
12.Πλατεία Αγιάσου 
13.Λιμάνι Περάματος 
14.Πολύκεντρο Πολιχνίτου 
15. Βατερά 

10o 152 Απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης επί της οδού 
Πεσμαζόγλου, στο μήκος της 
κεντρικής εισόδου του 
Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την απαγόρευση 
στάσης και στάθμευσης επί της οδού Πεσμαζόγλου, στο μήκος της κεντρικής εισόδου του 
Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης 

11o  Απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης στην οδό Ναυμάχου 
Αποστόλη στη Μυτιλήνη 

Αποσύρεται   

12o 153 Απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης στην οδό Ολύμπου 
και στην οδό Λεπετύμνου στη 
Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την απαγόρευση 
στάσης και στάθμευσης των μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων κλπ επί της οδού Ολύμπου στη 
Μυτιλήνη καθώς και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των αυτοκινήτων επί της οδού 
Λεπετύμνου στη Μυτιλήνη 

13ο  Απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης επί της παρόδου 
Σατωβριάνδου στη Μυτιλήνη 

Αποσύρεται 
 
 



 
 

14ο 154 Απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης και στις δύο 
πλευρές του κεντρικού δρόμου 
του οικισμού στην Τ.Κ. 
Μεγαλοχωρίου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την απαγόρευση στάσης 
και στάθμευσης και στις δύο πλευρές του κεντρικού δρόμου του οικισμού από την οικία 
Γεωργίου Κουτσουραδή μέχρι και την οικία Τροιζέλλη Εμμανουήλ για τη θερινή περίοδο κάθε 
έτους από 1

ης
 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου στην Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου Δ.Ε. Πλωμαρίου 

        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 
5. Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος 
6. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
7.Ταμβακέλλης Μιχαήλ, τακτικό μέλος 
 

 


