
 
 
 
 
 

Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 14η/06-11-2015 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
  175 Απαγόρευση στάσης και 

στάθμευσης στην οδό Στρατή 
Ελευθεριάδη στο προάστιο 
«Βαρειά» στη Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης α)την μη 
τοποθέτηση πινακίδας για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Στρατή 
Ελευθεριάδη στη Μυτιλήνη, ως εκ περισσού, εφόσον, ούτως ή άλλως, απαγορεύεται η 
στάση και η στάθμευση σε οδό όταν δεν υφίσταται πεζοδρόμιο σύμφωνα με το άρθρο 34 
του Ν.2696/1999 ΦΕΚ 57Α (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) και β) να γνωμοδοτήσει το 
αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την εκπόνηση μελέτης 
κατασκευής πεζοδρομίου στην αριστερή πλευρά της οδού Στρατή Ελευθεριάδη με 
κατεύθυνση κίνησης από Βαρειά προς Ακρωτήρι. 
 
 

2
ο
  176 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «Επιχείρηση 
λιανικής διάθεσης τροφίμων & 
ποτών (Πρατήριο Άρτου & ειδών 
ζαχαροπλαστικής)» στην κ. 
Ευρυδίκη Λιαπούρη του Ιωάννη 
στην Τ.Κ. Συκαμινέας της Δ.Ε. 
Μηθύμνης 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Χορηγεί στην κ. Ευρυδίκη Λιαπούρη του Ιωάννη προέγκριση 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής 
διάθεσης τροφίμων & ποτών (Πρατήριο Άρτου & ειδών ζαχαροπλαστικής)» στην Τ.Κ. 
Συκαμινέας της Δ.Ε. Μηθύμνης. 

3o 177 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «Επιχείρηση 
Αναψυχής (Καφετέρια) –Επιχείρηση 
Μαζικής Εστίασης πρόχειρου 
γεύματος (Αναψυκτήριο)» στην κ. 
Ευστρατία Σουλακέλλη του 
Ευστρατίου στην Τ.Κ. Ιππείου της 
Δ.Ε. Ευεργέτουλα 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στην κ. Ευστρατία Σουλακέλλη του Ευστρατίου 
προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  
«Επιχείρηση Αναψυχής (Καφετέρια) –Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πρόχειρου γεύματος 
(Αναψυκτήριο)» στην Τ.Κ. Ιππείου της Δ.Ε. Ευεργέτουλα 

4o 178 Χορήγηση δύο θέσεων στάθμευσης 
για τις ανάγκες του Συλλόγου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τη χορήγηση δύο 
θέσεων στάθμευσης με ειδική σήμανση, αναφέροντας το ωράριο «από 08.00π.μ. έως 



Πασχόντων & Φίλων σκλήρυνσης 
κατά πλάκας Μυτιλήνης  

10.00μ.μ.»,  για τις ανάγκες του Συλλόγου Πασχόντων & Φίλων σκλήρυνσης κατά πλάκας 

Μυτιλήνης στην ανατολική πλευρά της οδού Ε. Βοστάνη στη Μυτιλήνη που έχει 
πεζοδρόμιο και βρίσκεται νοτίως του κτιρίου της ΕΡΑ Αιγαίου. 

5ο 179 Στάθμευση σχολικών λεωφορείων 
στην Άντισσα 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Άντισσας την τοποθέτηση 
πινακίδων για στάθμευση των σχολικών λεωφορείων παράλληλα με τον αυλότοιχο του 
Δημοτικού Σχολείου Άντισσας και εκτός κυκλοφορήσιμου πλάτους οδοστρώματος από τις 
08.00π.μ. έως τις 14.00μ.μ. κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου με την προϋπόθεση να 
κοπεί το δέντρο που εμποδίζει την στάθμευση. 

6ο 180 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «Επιχείρηση 
λιανικής πώλησης τροφίμων» στον 
κ. Δημήτριο Αντώνογλου του 
Γεωργίου στην Τ.Κ. Κάπης της Δ.Ε. 
Μανταμάδου 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Χορηγεί στον κ. Δημήτριο Αντώνογλου του Γεωργίου προέγκριση 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής 
πώλησης τροφίμων» στην Τ.Κ. Κάπης της Δ.Ε. Μανταμάδου  
 
 
 

7ο 181 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «Επιχείρηση 
αναψυχής –μαζικής εστίασης 
πλήρους γεύματος» στον κ. Σταύρο 
Πλωμαρίτη του Αντωνίου στην Τ.Κ. 
Περάματος της Δ.Ε. Γέρας 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Χορηγεί στον κ. Σταύρο Πλωμαρίτη του Αντωνίου προέγκριση 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση 
αναψυχής –μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» στην Τ.Κ. Περάματος της Δ.Ε. Γέρας  
 
 

8ο 182 Χορήγηση ή μη άδειας χρήσης 
μουσικών οργάνων στον κ. 
Παναγιώτη Ιντζιρτζή του Λουκά για 
το κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «Επιχείρηση 
αναψυχής (Καφετέρια-Μπαρ)» στην 
Τ.Κ. Άγρας της Δ.Ε. Καλλονής 

Ομόφωνα αποφασίζει: Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (απλά μηχανικά 
μέσα) για ένα (1) έτος στον κ.  Παναγιώτη Ιντζιρτζή του Λουκά για το κατάστημά του 

υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής (Καφετέρια-Μπαρ)» στην Τ.Κ. Άγρας 
της Δ.Ε. Καλλονής  

   
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

 

1ο 183 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος Επιχείρηση 
Αναψυχής (Καφενείο) στην κ. Ελένη 
Κοτίνη του Αναστασίου στην Τ.Κ. 
Πλαγιάς της Δ.Ε. Πλωμαρίου 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Χορηγεί στην κ. Ελένη Κοτίνη του Αναστασίου προέγκριση 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση 
Αναψυχής (Καφενείο)» στην Τ.Κ. Πλαγιάς της Δ.Ε. Πλωμαρίου 

2ο 184 Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στον κ.  Άρη Καζαβεκέλλη του Κυριάκου προέγκριση 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην 



καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στον 
κ. Άρη Καζαβεκέλλη του Κυριάκου 
στην Τ.Κ. Πύργων Θερμής της Δ.Ε. 
Λουτροπόλεως Θερμής 

Τ.Κ. Πύργων Θερμής της Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θερμής 

3ο 185 Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας 
μουσικής καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
Επιχείρηση Αναψυχής (Καφετέρια) 
και επιχείρηση μαζικής εστίασης 
πλήρους γεύματος (Πιτσαρία-Σνακ 
Μπαρ) στην κ. Ελβίρα Θυμιατζή του 
Ευαγγέλου στην Τ.Κ. Παναγιούδας 
Δ.Ε. Μυτιλήνης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στην κ. Ελβίρα Θυμιατζή του Ευαγγέλου  προέγκριση 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση 
Αναψυχής (Καφετέρια) και επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Πιτσαρία-Σνακ 
Μπαρ)» στην  Τ.Κ. Παναγιούδας Δ.Ε. Μυτιλήνης 
 
 
 
 
 

4ο  Έγκριση αφετηρίας της ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. 

Αποσύρεται  το θέμα 

5ο 186 Ρυθμίσεις στον χώρο στάθμευσης 
αυτοκινήτων στη Σκάλα Ερεσού 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Ερεσού να γίνει διαχωρισμός 
του χώρου στάθμευσης στη Σκάλα Ερεσού σε δύο τμήματα για ιδιωτικά αυτοκίνητα και 
λεωφορεία ΚΤΕΛ με βάση τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο θα έχει εγκριθεί από τη Δ.Κ. 
Ερεσού και θα προβλέπει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία όπως αναφέρονται στην παρ. β της 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 61628/13.10.2015 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Λέσβου και στη συνέχεια, να συζητηθεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. 

6ο  Χορήγηση θέσεων στάθμευσης  για 
ανάγκες της Διεύθυνσης Δόμησης 
Δήμου Λέσβου 

Αποσύρεται το θέμα 
 
 

7ο 187 Χορήγηση θέσης στάθμευσης του 
με αρ. κυκλοφορίας ΜΥΖ 9278 
αυτοκινήτου επί της οδού 
Ασκληπιού 74 στη Δ.Κ. Μυτιλήνης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την παραχώρηση 
μιας θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλοφορίας  ΜΥΖ 9278 αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις για ΑΜΕΑ, με την τοποθέτηση σχετικής πινακίδας P72 επί της οδού 
Ασκληπιού 74 στη Μυτιλήνη  

8ο 188 Τοποθέτηση πλαστικών 
κολωνακίων επί δημοτικής οδού 
στον Άνω Χάλικα Μυτιλήνης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται θετικά στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την 
τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων ύψους 45εκ. επί της δημοτικής οδού στον Άνω 
Χάλικα Μυτιλήνης πλησίον της οικίας του αιτούντος κ. Ευστρατίου Καρακωνσταντή και 
μεταξύ των οικιών κ. Μελιγωνίτη Ραφαήλ και  Καλιγαρίδη Γ., προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η διέλευση προς την οικία του ως άνω αιτούντος 

9ο 189 Κατασκευή βρύσης στο κοιμητήριο 
Παλαιοχωρίου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την κατασκευή βρύσης 
από την αιτούσα  κ. Μαλαμά Πελαγία εις μνήμην Ηρακλή Μαλαμά, εντός του προαύλιου 
χώρου του κοιμητηρίου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου της Δ.Ε. Πλωμαρίου, και 
συγκεκριμένα στο σημείο όπου υφίσταται παροχή νερού, υπό την προϋπόθεση ότι η 
βρύση θα κατασκευαστεί μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου και με την επίβλεψη των εργασιών από μηχανικό της 
Τ.Υ.Δ.Λ. Η δαπάνη της κατασκευής θα βαρύνει εξ ολοκλήρου την αιτούσα. 

10
ο
 190 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό 
Νεκροταφείο Μεσαγρού 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου  
Α) Την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο 
Μεσαγρού και συγκεκριμένα, της θέσης με αριθμό 18 στην κα ΣΑΠΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, έναντι 



 
                  Μυτιλήνη 06.11.2015 
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. Κουνιαρέλλης Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος  σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Κουμαρά Αντωνίου 
7.Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
8.Στεργίου Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Ταμβακέλλη Μιχαήλ 
9.Τζιμής Ευστράτιος, τακτικό μέλος. 
 

του ποσού των χιλίων (1.000,00) Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 
Β) Στο παραχωρητήριο που θα υπογραφεί μεταξύ της αιτούσας και του Δήμου Λέσβου να 
ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο Σχέδιο Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου Λέσβου 
Γ) Μέχρι την ψήφιση και έγκριση του προαναφερόμενου Κανονισμού από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, η επίβλεψη των εργασιών κατασκευής του οικογενειακού τάφου της αιτούσας 
να ανατεθεί σε μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που θα οριστεί με απόφαση 
Δημάρχου. 

11
ο
 191 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό 
Νεκροταφείο Παπάδου 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου  
Α) Την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο 
Παπάδου και συγκεκριμένα, της θέσης ανάμεσα στους οικογενειακούς τάφους των κ.κ. 
Βασματζή και Κοκκώνη στην κα ΒΑΜΒΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ έναντι του ποσού των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 
Β) Στο παραχωρητήριο που θα υπογραφεί μεταξύ της αιτούσας και του Δήμου Λέσβου να 
ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο Σχέδιο Κανονισμού Κοιμητηρίων του Δήμου Λέσβου 
Γ) Μέχρι την ψήφιση και έγκριση του προαναφερόμενου Κανονισμού από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, η επίβλεψη των εργασιών κατασκευής του οικογενειακού τάφου της αιτούσας 
να ανατεθεί σε μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που θα οριστεί με απόφαση 
Δημάρχου. 


