
 
 
 
 
 

Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 13η/09-10-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΘΕΜA ΑΡ. 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

  ΠΡΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1
ο
  156 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

403/2015 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λέσβου που αφορά 
τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου 
πόλεως Καλλονής μετά την 
1538/2014 απόφαση ΣΤΕ (αίτημα 
Αντωνίου Μαριόλα και Ελένης 
Γουδή) 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 403/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου που αφορά 
τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλλονής μετά την 1538/2014 απόφαση ΣΤΕ 
(αίτημα Αντωνίου Μαριόλα και Ελένης Γουδή) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
63114/9.10.2015 εισήγηση της Δ/νσης Δόμησης προς την Ε.Π.Ζ. 

2
ο
  157 Απομάκρυνση οικόσιτων ζώων από 

δημοτικό χώρο πλησίον της 
δεξαμενής στην Τ.Κ. Άγρας που έχει 
καταληφθεί παράνομα από 
κτηνοτρόφο 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Τοπική Κοινότητα Άγρας την απομάκρυνση 
οικόσιτων ζώων από δημοτικό χώρο πλησίον της δεξαμενής της Τοπικής αυτής 
Κοινότητας που έχει καταληφθεί παράνομα από κτηνοτρόφο 

3o 158 Έγκριση δρομολογίων της ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση των 
χειμερινών δρομολογίων της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. για την περίοδο από Οκτώβριο 
έως Δεκέμβριο 2015 

4o 159 Τοποθέτηση καθρέπτη απέναντι 
από την έξοδο του πάρκινγκ των 
αυτοκινήτων στην Ακαδημία 
(σχολείο)  

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την 
τοποθέτηση καθρέπτη απέναντι από την έξοδο του πάρκινγκ των αυτοκινήτων του κτιρίου 
της τέως Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

5ο 160 Αίτημα του Συνδέσμου 
Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών 
Αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. Μυτιλήνης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τον μη καθορισμό 
προσωρινών σταθμών (πιάτσες) έξω από τα κέντρα μεταναστών-προσφύγων με 
διαγραμμίσεις και ειδική σήμανση εφόσον είναι θέμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

6ο 161 Απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης επί της παρόδου 
Σατωβριάνδου στη Μυτιλήνη και 
στο μήκος της πρόσοψης επί 
ιδιοκτησίας της κ. Αθηνάς 
Γιάνναρου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την μη τοποθέτηση 
πινακίδας για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της παρόδου Σατωβριάνδου στη 
Μυτιλήνη και στο μήκος της πρόσοψης επί ιδιοκτησίας της κ. Αθηνάς Γιάνναρου, ως εκ του 
περισσού, εφόσον, ούτως ή άλλως, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε οδό όταν 
δεν υπάρχει πεζοδρόμιο σύμφωνα με τον άρθρο 34 του Ν. (Κ.Ο.Κ.) 
 
 
 



7ο 162 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) στον κ. 
Παναγιώτη Βενέτη του Αντωνίου 
στην Τ.Κ. Ακρασίου της Δ.Ε. 
Πλωμαρίου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στον κ. Παναγιώτη Βενέτη του Αντωνίου προέγκριση 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)  στην Τ.Κ. Ακρασίου της Δ.Ε. Πλωμαρίου 
 

   
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

 

1ο 164 Ανάκληση άδειας λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ της κ. 
Χατζίδου Βαρβάρας στην περιοχή 
Κουντουρουδιά της Δημοτικής 
Κοινότητας Λουτρών 

Ομόφωνα αποφασίζει: Ανακαλεί την αριθμ. 1835/5.4.2005 άδεια λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ που είχε χορηγηθεί στην κ. Χατζίδου Βαρβάρα 
στην περιοχή Κουντουρουδιά της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 60745/30.09.2015 αίτησής της 
 

2ο 165 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης 
(Αναψυκτήριο –καφέ)  στην κ. 
Γεωργία Μανούκα του Πανάγου 
στην Τ.Κ. Βατούσας της Δ.Ε. 
Ερεσού-Αντίσσης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στην κ. Γεωργία Μανούκα του Πανάγου προέγκριση 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης 
(Αναψυκτήριο –καφέ)  στην Τ.Κ. Βατούσας της Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης 

3ο 166 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» 
στον κ. Φωκίωνα Γιαζιτζόγλου του 
Αναστασίου στην Τ.Κ. Παρακοίλων 
της Δ.Ε. Καλλονής 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στον κ. Φωκίωνα Γιαζιτζόγλου του Αναστασίου 
προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 
«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην  Τ.Κ. Παρακοίλων της Δ.Ε. Καλλονής 

4ο 167 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ- 
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ  στον κ. Θεοφάνη 
Λαμπούκα του Χρυσόστομου στην 
Τ.Κ. Κάτω Τρίτους της Δ.Ε. 
Ευεργέτουλα 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στον κ. Θεοφάνη Λαμπούκα του Χρυσόστομου προέγκριση 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ- 
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στην Τ.Κ. Κάτω Τρίτους της Δ.Ε. Ευεργέτουλα 

5ο 168 Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας 
μουσικής καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
Επιχείρηση Αναψυχής (Εστιατόριο-

Ομόφωνα αποφασίζει: Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (απλά μηχανικά 
μέσα) για ένα (1) έτος στην κ. Σούλιου Παρασκευή του Ιωάννη για το κατάστημά της 
Επιχείρηση αναψυχής (Εστιατόριο-Μπαρ) που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Σιγρίου 
της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης 



Μπαρ) στην κ. Παρασκευή Σούλιου 
του Ιωάννη στην Τ.Κ. Σιγρίου Δ.Ε. 
Ερεσού-Αντίσσης 

6ο 169 Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας 
μουσικής καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
Επιχείρηση Αναψυχής (Καφέ-
Μπαρ) στον κ. Αντώνιο Χιώτη του 
Γεωργίου στην Τ.Κ. Σιγρίου Δ.Ε. 
Ερεσού-Αντίσσης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (απλά μηχανικά 
μέσα) για τρία (3) έτη στον κ. Αντώνιο Χιώτη του Γεωργίου για το κατάστημά του 
Επιχείρηση αναψυχής (Παραδοσιακό Καφενείο) που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα 
Σιγρίου της Δημοτικής Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης 

7ο  Πρόταση της Φωτογραφικής 
Εταιρείας Μυτιλήνης για 
τοποθέτηση δύο ξύλινων 
ταμπελών-βιτρινών σε κεντρικά 
σημεία της πόλης της Μυτιλήνης 

Αποσύρεται το θέμα 

8ο 163 Πρόταση της εταιρείας MONTANA –
G.M. για τοποθέτηση ενημερωτικών 
πινακίδων 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται θετικά στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την 
τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων από την εταιρεία ΜΟΝΤΑΝΑ-G.M. σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόταση της ως άνω εταιρείας ενώ το θέμα των 
θέσεων τοποθέτησης των πινακίδων αυτών θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της 
Ε.Π.Ζ. μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατόπιν αυτοψίας 
 

9ο 155 Έγκριση κατασκευής 
πλακόστρωσης πεζοδρομίου επί 
της οδού Λόγγου 11 στη Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση της 
κατασκευής πλακόστρωσης τμήματος πεζοδρομίου επί της οδού Λόγγου 11 στη Μυτιλήνη 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58686/22.9.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου 

10
ο
 170 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 

περιοχή του «Φόρου» Μυτιλήνης 
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται θετικά στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του «Φόρου» Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 53886/17.09.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Λέσβου 

11
ο
 171 Καθορισμός θέσεων στάθμευσης 

για τις ανάγκες του 14
ου

 
Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται θετικά στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τον 
καθορισμό τριών θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες του 14

ου
 Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56269/21.9.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου 

12
ο
  172 Τοποθέτηση απαγορευτικών 

πινακίδων στάσης και στάθμευσης 
οχημάτων στην οδό Αρχιπελάγους 
στη Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται θετικά στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την 
τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης και στάθμευσης στις προτεινόμενες από 
την Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Λέσβου θέσεις στην οδό 
Αρχιπελάγους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56941/21.9.2015 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου, ως εξής: 
1.Στο τμήμα της οδού Αρχιπελάγους μεταξύ των οδών Χίου και Σάμου και απέναντι από το 
κτίριο της Γενικής Τράπεζας και 
2.Στο τμήμα της οδού Αρχιπελάγους μεταξύ των οδών Βούτσικα και Κουντουριώτου εκεί 
που σήμερα υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων 

13
ο
 173 Τοποθέτηση στεγάστρου σε 

εγκεκριμένη στάση της γραμμής 
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται θετικά στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την 
τοποθέτηση στεγάστρου σε εγκεκριμένη στάση της γραμμής Νοσοκομείου-



 
 
 
 

              Μυτιλήνη 09.10.2015 
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.Στεργίου Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος  
 σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Τζιμή Ευστρατίου. 
 

Νοσοκομείου-Χρυσομαλλούσας της 
εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε. στη Μυτιλήνη 

Χρυσομαλλούσας της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. και συγκεκριμένα στην εσοχή που 
δημιουργείται από το περιμετρικό τοίχο του Μουσικού Σχολείου και αριστερά της εισόδου 
του σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54318/17.9.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου 

14ο 174 Διαβάσεις πεζών στον παραλιακό 
δρόμο Νυφίδας της Δ.Ε. Πολιχνίτου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται θετικά στην Δημοτική Κοινότητα Πολιχνίτου την 
κατασκευή διαβάσεων πεζών στον παραλιακό δρόμο Νυφίδας Πολιχνίτου έμπροσθεν των 
καταστημάτων: 
1. Τσιτσάνου Ελευθερίου,  
2. Σαβαδέλλη Μυρσίνης, 
3. Καράμπαλη Παναγιώτη, καθώς και την τοποθέτηση πινακίδων Κ16 (κίνδυνος λόγω 
διάβασης πεζών) και στις δύο πλευρές του εν λόγω δρόμου 


