
 
 
 
 
 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 1η/27-01-2016 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΘΕΜA ΑΡ.ΑΠΟ-
ΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

  ΠΡΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1
ο
  2 Τοποθέτηση πινακίδων στην 

πλατεία Παραλίας Μύλων 
Λουτρόπολης Θερμής 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής την 
τοποθέτηση πινακίδων Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) στην Παραλία Μύλων 
Λουτρόπολης Θερμής 

 

2
ο
  3 Χορήγηση θέσης στάθμευσης 

του με αρ. κυκλοφορίας ΥΚΥ 
5372 αυτοκινήτου επί της οδού 
Ολοκαυτώματος Διστόμου στο 
ύψος της συμβολής της με την 
οδό Γρ. Λαμπράκη στη Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την παραχώρηση μιας 
θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλοφορίας ΥΚΥ 5372  αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις για ΑΜΕΑ, με την τοποθέτηση σχετικής πινακίδας P72 επί της οδού Ολοκαυτώματος 
Διστόμου στη Χρυσομαλλούσα και στο ύψος της συμβολής της με την οδό Γρ. Λαμπράκη 
αριθμός 6 στη Μυτιλήνη, με την προϋπόθεση αυτή να απέχει απόσταση τουλάχιστον πέντε 
μέτρα (5,00μ) από την τομή των οικοδομικών γραμμών των συμβαλλουσών οδών Ολ. Διστόμου 
και Γρ. Λαμπράκη σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄-ΚΟΚ). 
 

3o 4 Καθορισμός αφετηρίας και 
τέρματος Αστικών ΚΤΕΛ Α.Ε. 
έναντι Στρατοπέδου Παραδέλλη 
στη Μόρια Λέσβου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τον καθορισμό αφετηρίας και 
τέρματος της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Α.Ε. στην εσοχή της οδού που βρίσκεται έναντι της αρχής του 
τοιχίου του Στρατοπέδου Παραδέλλη στην κατεύθυνση από Δ/νση Παναγιούδας προς Δ/νση 
Μόριας σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2501/1/79

α
΄εγγράφου του 

Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου και με τις προϋποθέσεις που 
τίθενται στην τελευταία παράγραφο του ως άνω εγγράφου, ήτοι κατάλληλος φωτισμός, σήμανση 
με πινακίδες με πληροφορίες  

4o 5 Έγκριση γραμμής Μυτιλήνη-
Στρατόπεδο Μόριας της ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τον καθορισμό της γραμμής 
Μυτιλήνη-Στρατόπεδο Μόριας της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε. σύμφωνα με τον πίνακα του 
δρομολογίου (αφετηρία-στάσεις, διαδρομή και τέρμα) που έχει αιτηθεί η ως άνω εταιρεία  

5ο 6 Χορήγηση ή μη προέγκρισης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού    
ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ 
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) 
στην κ. Χρυσάνθη Ζεϊμπέκη του 
Λεωνίδα στην Τ.Κ. Παναγιούδας 
της Δ.Ε. Μυτιλήνης 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Χορηγεί στην κ.  Χρυσάνθη Ζεϊμπέκη του Λεωνίδα προέγκριση ίδρυσης 
και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)» στην Τ.Κ. 
Παναγιούδας της Δ.Ε. Μυτιλήνης 



6ο 7 Χορήγηση ή μη άδειας 
λειτουργίας μουσικών οργάνων 
για τρία (3) έτη στον κ. Μιχαήλ 
Καρολίδη του Παναγιώτου για το 
κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ»στην Τοπική 
Κοινότητα Μεσαγρού της 
Δημοτικής Ενότητας Γέρας 
 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για τρία (3) έτη στον κ. 
Μιχαήλ Καρολίδη του Παναγιώτου για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» που 
βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεσαγρού της Δημοτικής Ενότητας Γέρας 

   
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

1ο 9 Έκθεση Πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. 
έτους 2015 

Ομόφωνα αποφασίζει:   Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση της Έκθεσης 
Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015 

2ο 10 Χορήγηση ή μη προέγκρισης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στoν κ. 
Δρακούλη Χρήστο του Δρακούλη 
στην Τ.Κ. Άγρας της Δ.Ε. 
Καλλονής  

Ομόφωνα αποφασίζει:  Χορηγεί στoν κ. Δρακούλη Χρήστο του Δρακούλη προέγκριση ίδρυσης 
και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στην 
Τ.Κ.  Άγρας της Δ.Ε. Καλλονής  
 
 
 
 
 

3ο 11 Χορήγηση ή μη προέγκρισης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού    
ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ–
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 
(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» 
στην Μαρία Σουσαμλή Ο.Ε. στην 
Τ.Κ. Συκούντας της Δ.Ε. 
Ευεργέτουλα 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Χορηγεί στη Μαρία Σουσαμλή Ο.Ε. προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ–ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» στο Ντίπι στην Τ.Κ. 
Συκούντας της Δ.Ε. Ευεργέτουλα  
 

4ο 12 Ανάκληση άδειας λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ» 
του κ. Πέτρου Τριανταφύλλου 
του Δημητρίου στην Δ.Κ. 
Μυτιλήνης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 98983/14.01.2014 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ» 
που είχε χορηγηθεί στον κ. Πέτρο Τριανταφύλλου του Δημητρίου στην οδό Π. Κουντουριώτη 7  
στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 78893/22.12.2015 
αίτησή του στον Δήμο Λέσβου  

5ο 13 Αλλαγή ονόματος της 
ενδιαφερομένης για την 
συνέχιση κατά παρέκκλιση της 
λειτουργίας της επιχείρησης 
σνακ-μπαρ (fast food) επί της 

Ομόφωνα 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 σνακ 
μπαρ - fast food που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 168 στη Μυτιλήνη από την κ. Κρασοπούλου 
Χριστίνα, δηλαδή την αλλαγή ονόματος της ενδιαφερομένης από Μαρμάρου Στυλιανή (σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 947/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) σε Κρασοπούλου Χριστίνα 



οδού Ερμού 168 στη Μυτιλήνη 
από Μαρμάρου Στυλιανή 
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
947/2015απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου) σε 
Κρασοπούλου Χριστίνα 

 

6ο 8 Λήψη απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου για έναρξη 
διαδικασίας κύρωσης δικτύου 
κοινόχρηστων χώρων στον 
οικισμό «Παναγιά» της 
Δημοτικής Ενότητας 
Λουτρόπολης Πύργων Θερμής 
Δήμου Λέσβου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έναρξη διαδικασίας 
κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό «Παναγιά» της Δημοτικής Ενότητας 
Λουτρόπολης Πύργων Θερμής Δήμου Λέσβου κατόπιν της από 31.07.2015 αίτησης των κ.κ. 
Βασιλείου Δουλδούρη και Μιχαήλ Καλπάκα 
 

 

7ο 1 Δημιουργία σταθμών 
στάθμευσης ΤΑΞΙ στις θέσεις 
Καρατεπέ Μόριας 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου 
Α) τη δημιουργία σταθμών στάθμευσης ΤΑΞΙ στις κάτωθι θέσεις: 
1. Ενός στον Καρατεπέ, εντός του οικισμού και κατά μήκος της μοναδικής οδού που οδηγεί στο 

βιολογικό Καθαρισμό με συνολικό αριθμό πέντε (5) αυτοκινήτων ταξί 
2. Ενός στη Μόρια, πεντακόσια μέτρα από την κάτω κεντρική είσοδο του Στρατοπέδου 

Παραδέλλη με κατεύθυνση προς Καλλονή στη διασταύρωση της Μόριας και επί της παλιάς 
οδού Μόριας–Μυτιλήνης από την αριστερή πλευρά που καταλήγει σε αδιέξοδο, συνολικού 
αριθμού δέκα (10) αυτοκινήτων ταξί. 

Β) την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-70 (χώρος στάθμευσης ΤΑΞΙ) και στους δύο υπό δημιουργία 
σταθμούς 
και με την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου φωτισμού στα εν λόγω σημεία, γεγονός που 
επισημαίνεται με την τελευταία παράγραφο του σχετικού υπ’ αριθμ. πρωτ. 2501/1/78-
α/24.12.2015 εγγράφου  του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
1530/13.01.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου 

8ο 14 Έγκριση δρομολογίων Αστικού 
ΚΤΕΛ Μυτιλήνης για την περίοδο 
Ιανουάριος-Ιούνιος 2016 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση των  
δρομολογίων της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Α.Ε. Μυτιλήνης για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 
σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα δρομολογίων που έχει προτείνει η ως άνω εταιρεία σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 703/18.01.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και 
Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου 

9ο 15 Χορήγηση θέσεων στάθμευσης 
στη Δ/νση Δόμησης επί της οδού 
Μ. Κουντουρά 1 στη Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τη χορήγηση θέσεων 
στάθμευσης για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Δόμησης Δήμου Λέσβου επί της οδού  
Μ. Κουντουρά 1 στη Μυτιλήνη, εφόσον δοθεί σύμφωνη γνώμη από την Τροχαία Μυτιλήνης 

10
ο
 16 Θέματα κυκλοφορίας στην 

πλατεία Κυπρίων πατριωτών 
στην πόλη της Μυτιλήνης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
πλαστικών κολωνακίων σε διπλή σειρά και σε απόσταση μεταξύ τους 0,50 μ. επί της οδού 
Βουρνάζων μεταξύ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας στο σημείο συμβολής της με την πλατεία 
Κυπρίων Πατριωτών, ούτως ώστε αυτά να αποτελούν προέκταση-συνέχεια της υφιστάμενης 
νησίδας 

11
ο
 - Τοποθέτηση πλαστικών 

κολωνακίων στην ανατολική 
Αποσύρεται 



 
                  Μυτιλήνη 27.01.2016 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                  Νικόλαος Καρασάββας 
 

  Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής-Περιβάλλοντος-Πρασίνου 
                          Δήμου Λέσβου 
 

 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 
2. Αμπουλός Ιωάννης, τακτικό μέλος 
3. Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος 
4. Κατζανός Γεώργιος, τακτικό μέλος 
5. Στεργίου Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Τζιμή Ευστρατίου 
6. Ταμβακέλλης Μιχαήλ, τακτικό μέλος 

πλευρά της επί της οδού 
Μυρογιάννη 16 πολυκατοικίας 
στη Μυτιλήνη 

12o - Τοποθέτηση κολωνακίων στην 
οδό Αλέκου Παναγούλη 4 στη 
Μυτιλήνη 

Αποσύρεται 

13o 17 Τοποθέτηση ρυθμιστικής 
πινακίδας Ρ-2 (STOP) επί της 
οδού Κατσακούλη στη Μυτιλήνη 
και στη συμβολή της με την οδό 
Παπαγιάννη 

  Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση  
ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 (STOP) επί της οδού Κατσακούλη στη Μυτιλήνη και στη συμβολή της 
με την οδό Παπαγιάννη 

14
ο
  18 Τοποθέτηση πινακίδας για 

απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης επί της 
περιφερειακής οδού Μόριας-
Καλλονής στο ύψος της 
συμβολής με την αγροτική οδό 
και στο άνοιγμά της που 
εφάπτεται του Κέντρου 
υποδοχής μεταναστών στην 
περιοχή Μόριας (θέση Μάρμαρο) 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μόριας την τοποθέτηση δύο (2) 
πινακίδων Ρ-40 για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της περιφερειακής οδού Μόριας-
Καλλονής στο ύψος της συμβολής με την αγροτική οδό και στο άνοιγμά της που εφάπτεται του 
Κέντρου υποδοχής μεταναστών στην περιοχή Μόρια όπου βρίσκεται και το συνεργείο επισκευής 
αυτοκινήτων του κ. Τσιντρή στη θέση «Μάρμαρο» 


