
  
 
 
 

 Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 9η/06-09-2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των 
αποφάσεων που ελήφθησαν: 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΘΕΜA 
ΑΡ.
ΑΠ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  
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  77 Οριστική ή προσωρινή διακοπή 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ως 
προς την δραστηριότητα του 
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ της  κας ΓΑΪΤΑΝΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ. 

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει:  Την οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος  υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ως προς την δραστηριότητα 
του ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ της  κας ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ και σφράγιση της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 27432/18-06-2017 εισήγηση του Τμήματος 
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του Δήμου Λέσβου. Η υλοποίηση των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί κατόπιν 
αποφάσεως του αρμόδιου Αντιδημάρχου. 
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  78 1. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου 

πόλεως Μυτιλήνης στη περιοχή 
«Επάνω Σκάλα» στο Ο.Τ. Γ419 (αίτημα 
Μαρίας & Νικολάου Κόρακα).  

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τροποποίηση 
ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μυτιλήνης στη περιοχή «Επάνω Σκάλα» στο Ο.Τ. Γ419 κατόπιν 
αιτήματος των κ.κ. Μαρίας και Νικολάου Κόρακα, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ.       
4128/28-06-2018 της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Λέσβου. 
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  79 2. Αίτηση παραχώρησης χώρου 

φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων κου 
Βασιλακάκη Ευστράτιου για κατάστημα 
που διατηρεί επί της οδού Πλαταιών 63-
65 στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Απορρίπτει  το αίτημα του κυρίου Βασιλακάκη Ευστράτιου έπειτα από 
γνωμοδότηση της Τροχαίας Μυτιλήνης καθώς, στο σημείο που ο ενδιαφερόμενος αιτείται χώρο 
φορτοεκφόρτωσης, τα οχήματα τροφοδοσίας θα διέκοπταν την κυκλοφορία του δεξιού 
ρεύματος της οδού Πλαταιών. 
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  80 3. Αίτηση παραχώρησης χώρου 

φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων κου 
Δουβαλέτα Κώστα για κατάστημα – 
συνεργείο που διατηρεί επί της οδού 
Βρυσάρας στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Απορρίπτει  το αίτημα του κυρίου Δουβαλέτα Κώστα έπειτα από 
γνωμοδότηση της Τροχαίας Μυτιλήνης καθώς, στο σημείο που ο ενδιαφερόμενος αιτείται χώρο 
φορτοεκφόρτωσης, αποτελεί συμβολή οδών (Ζωοδόχου Πηγής & Βρυσάρας) στην οποία 
απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων.  
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  81 4. Αίτηση του Συνδέσμου Επαγγελματιών 

Αυτοκινητιστών Αυτοκ/των Ε.Δ.Χ. 
Μυτιλήνης σχετικά με τοποθέτησης 
ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-27 στη 
συμβολή των οδών Ασκληπιού και 
Λεσβιακής Άνοιξης στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Αναβάλλει την λήψη απόφασης για επόμενη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έπειτα από γνωμοδότηση της Τροχαίας Λέσβου. 
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  82 5. Αίτηση της κας Βενέτας Εύχαρις σχετικά 

με τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης 
στάθμευσης έμπροσθεν της κεντρικής 
εισόδου Κέντρου Ξένων Γλωσσών επί 
της οδού Απ. Σημαντήρη 1 στη 
Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Απορρίπτει το αίτημα της κας Βενέτα Εύχαρις σχετικά με τοποθέτηση 
πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών επί της οδού Απ. Σημαντήρη 1 στη Μυτιλήνη και εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα 
Μυτιλήνης την τοποθέτηση πινακίδας Κ-16 στο προαναφερθέν σημείο, σύμφωνα με την  υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 37418/22-08-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και 
Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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  83 6. Αίτηση της κας Γεωργέλλη Ελένης 

σχετικά με τοποθέτηση πινακίδας 
απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού 
Μεθοδίου (θέση «Πηγαδάκι») στην 
Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-39 πλην μοτοποδηλάτων στη συμβολή των οδών Μεθοδίου και 
Χρυσοστόμου Σμύρνης στη Μυτιλήνη, σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35482/07-08-2018 
εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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  84 7. Αίτηση του κου Αγοραστάκη Αντώνιου 

σχετικά με τοποθέτηση πινακίδας 
απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης 
επί της οδού Ταγματάρχη Παπαγιάννη 
στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Αναβάλλει την λήψη απόφασης για επόμενη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έπειτα από γνωμοδότηση της Τροχαίας Λέσβου. 
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  85 8. Αίτηση της κας Μουφλούζη Θεοδώρας 

σχετικά με τοποθέτηση πινακίδας 
στένωσης οδού στην οδό Πλαταιών 1 
(συνοικία «Καμάρες») στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
πινακίδας Κ-5 επί της οδού Πλαταιών 1 (συνοικία «Καμάρες»), σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 35905/08-08-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών 
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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  86 9. Αίτηση της Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρών σχετικά με τοποθέτηση 
πληροφοριακής πινακίδας Π-25 στην 
συνοικία «Νυχτάντα» στα Λουτρά 
Λέσβου. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρών την τοποθέτηση 
πληροφοριακής πινακίδας Π-25 στη συνοικία «Νυχτάντα» στα Λουτρά Λέσβου, σύμφωνα  με 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36616/16-08-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας 
και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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  87 Αίτηση του κου Γαλή Αθανάσιου σχετικά 

με τοποθέτηση κυρτού κυκλοφοριακού 
καθρέπτη στην συμβολή της οδού 
Ακρωτηρίου με την είσοδο των 
στρατιωτικών κατοικιών και του 
στρατιωτικού πρατηρίου (πρώην 221 
Στρατόπεδο)  στη Βαρειά Μυτιλήνης. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση κυρτού 
καθρέπτη στη συμβολή  της οδού Ακρωτηρίου με την είσοδο των στρατιωτικών κατοικιών και 
του στρατιωτικού πρατηρίου (πρώην 221 Στρατόπεδο)  στη Βαρειά Μυτιλήνης του Δήμου 
Λέσβου, σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35277/03-08-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λέσβου. 
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  88 Αίτηση του κου Ψωμάρα Αλέξανδρου 

σχετικά με επανατοποθέτηση 
πλαστικών κώνων επί της οδού 
Ευστρατίου Βοστάνη 20 στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την επανατοποθέτηση 
πλαστικών κώνων επί της οδού Ευστρατίου Βοστάνη 20,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
36418/13-08-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. 
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  89 Αίτηση των μισθωτών καταστημάτων 

της οδού Μητροπόλεως σχετικά με 
τοποθέτηση πλαστικών κώνων επί της 
οδού Μητροπόλεως στη Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει:   Απορρίπτει το αίτημα των μισθωτών καταστημάτων της οδού 
Μητροπόλεως έπειτα από γνωμοδότηση της Τροχαίας Μυτιλήνης καθώς, στο σημείο που οι 
ενδιαφερόμενοι αιτούνται τοποθέτηση μπαρών παρεμπόδισης στάθμευσης οχημάτων με 
λουκέτο (ή με υποδοχή λουκέτου), αποτελεί πεζοδρόμιο και δεν προβλέπεται η τοποθέτηση 
τέτοιων εμποδίων ή άλλων (πχ πλαστικοί επαναφερόμενοι οριοδείκτες, πλαστικοί κώνοι κλπ). 
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  90 Αίτηση του κου Μιχαλακέλλη Ζαφείριου 

σχετικά με χορήγηση άδειας θέσης 
στάθμευσης ΑΜΕΑ στη συνοικία 
«Ταρσανά» στο Πλωμάρι Λέσβου. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου την χορήγηση άδειας 
στάθμευσης ΑΜΕΑ για τον ενδιαφερόμενο κο Μιχαλακέλλη Ζαφείριο στη συνοικία «Ταρσανά» 
στο Πλωμάρι Λέσβου για το υπ. αριθμ. ΖΚΥ 6167 ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό του, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34533/31-07-2018 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας 
και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. Σημειώνεται ότι ο 
ενδιαφερόμενος κος Μιχαλακέλλης Ζαφείριος, θα πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου Λέσβου σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων του 
χορηγείται η θέση στάθμευσης. 



 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                    Νικόλαος Καρασάββας 
 
 

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

                           
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
2. Ψωμάς Νικόλαος, τακτικό μέλος 
3. Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος 
4. Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 
5. Αποστόλου Στέφανος, τακτικό μέλος 
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  91 Αίτηση του κου Σκόρδου Δημήτριου 

σχετικά με χορήγηση άδειας θέσης 
στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 
Χρυσομαλλούσης και Πάχητος στη 
Μυτιλήνη. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την χορήγηση άδειας 
στάθμευσης ΑΜΕΑ για τον ενδιαφερόμενο κο Σκόρδου Δημήτριο επί της οδού  
Χρυσομαλλούσης και Πάχητος στη Μυτιλήνη για το υπ. αριθμ. ΙΖΙ 4080 ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκίνητό του, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37061/20-07-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λέσβου. Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος κος Σκόρδος Δημήτριος, θα πρέπει να 
ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λέσβου σε περίπτωση που εκλείψουν οι 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων του χορηγείται η θέση στάθμευσης. 
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  92 Αίτηση της κας Χατζησάββα Ευστρατίας 

σχετικά με χορήγηση άδειας θέσης 
στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 
Υψηλάντου στην Αγιάσο Λέσβου. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Αγιάσου την χορήγηση άδειας 
στάθμευσης ΑΜΕΑ (λόγω αναπηρίας τέκνου της) για την ενδιαφερόμενη κα Χατζησάββα 
Ευστρατία επί της οδού Υψηλάντου στην Αγιάσο Λέσβου για το υπ. αριθμ. ΜΥΒ 3917 ιδιωτικής 
χρήσης αυτοκίνητό της, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35485/07-08-2018 εισήγηση του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου. Σημειώνεται ότι η ενδιαφερόμενη κα Χατζησάββα Ευστρατία, θα 
πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λέσβου σε περίπτωση που εκλείψουν 
οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων της χορηγείται η θέση στάθμευσης. 
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  93 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής και μουσικών 
οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος επιχείρηση καφετέρια  
του κ. Τελωνιάτη Ιγνατίου-Ευστρατίου. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής 
και μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση καφετέριας 
του κου Τελωνιάτη Ιγνατίου-Ευστρατίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φίλιας της 
Δημοτικής Ενότητας Καλλονής μέχρι την 03:00 π.μ. ώρα εντός του καταστήματος και για ένα 
έτος, σύμφωνα  με την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 34995/03-08-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του Δήμου Λέσβου. 
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   Δημιουργία δύο (2) θέσεων για 

τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων επί 
της οδού Καβέτσου. 

Αποσύρεται. 


