
 
 
 
 
  

Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 5η/08-06-2017 κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και 
με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν: 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΘΕΜA ΑΡ.
ΑΠ. 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
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   58 Αίτημα κ. Αριστείδη Σγατζού για 

διάθεση πλατείας Σαπφούς για την 
διοργάνωση πολιτικής εκδήλωσης του 
Νέου Αριστερού Ρεύματος (οργάνωση 
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την παραχώρηση της 
πλατείας Σαπφούς  στη Μυτιλήνη για την διοργάνωση πολιτικής εκδήλωσης του Νέου Αριστερού 
Ρεύματος (οργάνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ) την 21η Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και από τις 19.30 έως 
τις 22.30, κατόπιν αιτήματος κ.  Αριστείδη Σγατζού  

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  
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  - Επανασυζήτηση πρότασης 

πεζοδρόμησης δρόμων περιοχής 
«Κουμιδιάς» στη Μυτιλήνη 

Αποσύρεται  
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  59 Ολοκλήρωση της Πολεοδομικής 

Μελέτης «Σύνταξη κτηματολογικών 
διαγραμμάτων, τροποποίηση β’ φάσης    
αναθεώρησης πολεοδομικής μελέτης 
και πράξη εφαρμογής των οικισμών 
Βαρειά-Ακρωτήρι και επεκτάσεις 
αυτών» 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
2136/2.6.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Δόμησης Δήμου Λέσβου 

Α. την απαλοιφή της γραμμής διαχωρισμού των περιοχών σε πυκνοδομημένες και 
αραιοδομημένες,  καθώς η διάκριση αυτή, καταργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 του 
αρθ.4,παρ.1 του αρθ 7 και παρ. 8 του αρθ. 25 του ν. 2508/1997. 

Β. την χάραξη της εγκεκριμένης γραμμής των ορίων των οικισμών προϋφιστάμενων του 
1923, όπως αυτή σημειώνεται στα διαγράμματα που συνοδεύουν την απόφαση έγκρισης του 
ΓΠΣ Μυτιλήνης του 1985 (ΦΕΚ 708/Δ/1985), που γεωαναφέρθηκε σε προβολικό σύστημα 
αναφορά Ε.Γ.Σ.Α.’87 (το ΓΠΣ του 1985 ήταν σε προβολικό σύστημα HATT).  
 Γ. την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4315/2014 και συγκεκριμένα του Άρθρου 1  
«Ιδιοκτησία κατά την πράξη εφαρμογής - υπολογισμός εισφοράς σε γη 
 1. Το άρθρο 8 του ν. 1337/1983, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
 «Άρθρο 8 
1. Οι ιδιοκτησίες: α) που εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο για πρώτη φορά ή β) στις οποίες  
επεκτείνεται το πολεοδομικό σχέδιο ή γ) που εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο και 
βρίσκονται εκτός των ορίων των οικισμών προ του 1923 ή των οικισμών με πληθυσμό μέχρι δύο 
χιλιάδες (2.000) κατοίκους υποχρεούνται να συμμετάσχουν με εισφορά γης στη δημιουργία των  
απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και γενικά στην ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και  
σκοπών κατά τις επόμενες διατάξεις.». 
 Δ. την επικαιροποίηση  των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου και 
συγκεκριμένα την υπ΄αριθμ. 1/2012 και την 1

α
/2012 ως προς τα σημεία 1 ,3 και 4.  

Και  λαμβάνει υπόψη την παράγραφο Γ του υπ’ αριθμ. πρωτ. 8796/26.2.2015 εγγράφου του 
Προϊσταμένου της Δ/νσης Πολ/κού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας του 



 
      Μυτιλήνη 08.06.2017 

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 
                    Νικόλαος Καρασάββας 

              Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος,  
Πολιτικής Προστασίας, Διοικητικών Υπηρεσιών & Δ.Ε. Θερμής 

                           
 

 
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Αποστόλου Στέφανος, τακτικό μέλος 
2. Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
3. Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος 
4. Κατζανός Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος 
5. Πνακά Ταξιαρχούλα, τακτικό μέλος 

Υπουργείου Παρ/κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Ψυχογιού προς τον Δήμο Λέσβου 
με θέμα «Έγκριση ΠΜΕ τμήματος των Π.Ε. «Βαρειά –Ακρωτήρι», «Βίγλα» και «Ταξιάρχες» της δημοτικής 
ενότητας Μυτιλήνης του δήμου Λέσβου (ν. Λέσβου) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων», 
γνωμοδοτώντας θετικά να εξαιρεθούν των εισφορών σε γη οι περιοχές που εμπίπτουν εντός των 
εμφανιζομένων ως «περιοχών οικισμών πριν το 1923» σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.1337/1923, 
ν.2508/1997 όπως ισχύουν μετά και το Ν.4315/2014. 
 

3
ο
  60 Τροποποίηση της 54/2017 απόφασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον 
καθορισμό των θέσεων των αδειών 
υπαίθριου στασίμου εμπορίου και των 
ειδών πώλησης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Τροποποιεί την αριθμ. 54/2017 απόφασή της και εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο τον καθορισμό των θέσεων του υπαίθριου στασίμου εμπορίου και των ειδών 
πώλησης για το έτος 2017 στον Δήμο Λέσβου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31657/7.6.2017 
εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δήμου Λέσβου 


