
 
 
 
 
  

Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 5η/09-06-2016 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  
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 65 Πεζοδρομήσεις στο ιστορικό 

κέντρο - Λαδάδικα στη Μυτιλήνη 
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης: 
Α) την πεζοδρόμηση των οδών Αιγαίου, Θάσου και Λήμνου στα Λαδάδικα 
Β) την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες Ρ-7) στις οδούς Σάμου και Αγίου 
Ευστρατίου που έχουν ήδη πεζοδρομηθεί 
Γ) να επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στις παραπάνω οδούς κατά τις πρωϊνές 
ώρες  07.00π.μ. έως 10.00 π.μ. 
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  66 Ανάκληση άδειας λειτουργίας 

ΚΥΕ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ του κ.  
Ευαγγέλου Ασβεστά στη 
Μυτιλήνη, στην οδό 
Αρχιπελάγους και Π. 
Κουντουριώτη 47Γ, λόγω 
έκδοσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
29532/08.06.2016 νέας άδειας του 

Ομόφωνα αποφασίζει:  την  ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 36670/03.04.2012 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» του κ.  Ευαγγέλου 
Ασβεστά  που βρίσκεται στην οδό Αρχιπελάγους & Π. Κουντουριώτη 47Γ της Δ.Κ. Μυτιλήνης, 
λόγω έκδοσης της αριθμ. πρωτ. 29532/08.06.2016 νέας αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος & 
αναψυχής του κ. Ευαγγέλου Ασβεστά 
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  67 Ανάκληση-αφαίρεση άδειας 

λειτουργίας μουσικής 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ του 
κ.  Ευαγγέλου Ασβεστά στη 
Μυτιλήνη, στην οδό 
Αρχιπελάγους και Π. 
Κουντουριώτη 47Γ, λόγω 
έκδοσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
29532/08.06.2016 νέας άδειας του 

Ομόφωνα αποφασίζει:  την  ανάκληση-αφαίρεση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 83/20.04.2012 (αόριστη) 
άδειας μουσικής, δεδομένου ότι αφορά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36670/3.4.2012 παλιά άδεια του κ. 
Ευαγγέλου Ασβεστά, η οποία ανακλήθηκε λόγω έκδοσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29532/08.06.2016  
νέας αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρησης 
μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και αναψυχής (εστιατόριο-καφετέρια-μπαρ) του κ. 
Ευαγγέλου Ασβεστά   
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  68 Χορήγηση ή μη προέγκρισης 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος -  «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ» στον κ. Ιωάννη 
Σάββα του Θεράποντος στην 
Τ.Κ. Κεραμειών της Δ.Ε. 
Ευεργέτουλα 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στον κ. Ιωάννη Σάββα του Θεράποντος στην Τ.Κ. Κεραμειών της 
Δ.Ε. Ευεργέτουλα 
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  69 Αίτημα κατοίκων των οδών 

Ορέστη Κανέλλη και Σίμου 
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης, εφόσον εξακριβωθεί ότι ο 
ελεύθερος χώρος πρασίνου επί των οδών Ορέστη Κανέλλη και Σίμου Χουτζαίου  στη Μυτιλήνη  



Χουτζαίου  στη Μυτιλήνη να 
περιφραχθεί και να 
δεντροφυτευθεί, με δική τους 
δαπάνη, ελεύθερος χώρος 
πρασίνου επί των ως άνω οδών 
ώστε να σταματήσει να 
προσελκύει ομάδα νέων με 
ανάγωγη συμπεριφορά και 
περιθωριακών ατόμων 

είναι δημοτικός, να δοθεί η δυνατότητα στους αιτούντες κατοίκους της περιοχής να τον 
διαμορφώσουν όπως αναφέρουν στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 22021/4.5.2016 αίτησή τους κατόπιν 
υποδείξεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου 
Λέσβου 
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  70 Πεζοδρόμηση πλακόστρωτου 

δρόμου στην Τ.Κ. Παναγιούδας 
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την πεζοδρόμηση 
πλακόστρωτου δρόμου που ξεκινά από την καφετέρια «Σκηνικό» μέχρι το τέλος του δρόμου στο 
εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου τους καλοκαιρινούς μήνες και τις απογευματινές ώρες στην Τ.Κ. 
Παναγιούδας σύμφωνα με την αρ. 2/2016 απόφαση του τοπικού Συμβουλίου Παναγιούδας 
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  71 Ανανέωση άδειας παραχώρησης 

χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου 
επί της οδού Μ. Μπότσαρη 1 στη 
Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την μη ανανέωση της 
άδειας παραχώρησης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου επί της οδού Μ. Μπότσαρη 1 στη 
Μυτιλήνη κατόπιν της αρνητικής εισήγησης με αρ. πρωτ. 28179/8.6.2016 του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
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  72 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης 

του Ι.Χ. αυτοκινήτου με αριθμό 
κυκλοφορίας ΜΥΖ 6229 επί της 
οδού Κορνάρου απέναντι από το 
ΙΚΑ Μυτιλήνης, δίπλα στον 
τηλεφωνικό θάλαμο 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την παραχώρηση θέσης 
στάθμευσης για το Ι.Χ. αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΜΥΖ 6229 επί της οδού Κορνάρου 
απέναντι από το ΙΚΑ Μυτιλήνης, δίπλα στον τηλεφωνικό θάλαμο στη Μυτιλήνη 
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  73 Αίτημα κ. Ειρήνης Γούναρη 

σχετικά με την κατεύθυνση 
κίνησης των οχημάτων στην οδό 
Σίνα στη Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τη μονοδρόμηση της οδού 
Σίνα στη Μυτιλήνη με κατεύθυνση κίνησης από την οδό Ζωοδόχου Πηγής μέχρι την οδό 
Αεροπόρου Γιανναρέλλη  
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  74 Απαγόρευση κυκλοφορίας 

οχημάτων σε τμήμα της αγοράς 
της Τ.Κ. Βασιλικών  

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την απαγόρευση 
κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της αγοράς της Τ.Κ. Βασιλικών για το χρονικό διάστημα 
από 1

ης
 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου 2016 και κατά τις ώρες από 21.00 μ.μ. έως 01.00 π.μ. 

 
 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  
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  76 Χορήγηση ή μη προέγκρισης 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος -  
«ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στην κ. 
Ευστρατία Ζητουνιάτη στην Τ.Κ. 
Παναγιούδας της Δ.Ε. Μυτιλήνης 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Χορηγεί στην κ.  Ευστρατία Ζητουνιάτη προέγκριση ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στην Τ.Κ.  Παναγιούδας 
της Δ.Ε. Μυτιλήνης 
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  77 Χορήγηση ή μη προέγκρισης 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στον κ.  Γρηγόριο Θεοδώρου του Φωτίου προέγκριση ίδρυσης 
και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» στην Τ.Κ.  Ιππείου της Δ.Ε. Ευεργέτουλα 



ενδιαφέροντος -  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» στον 
κ. Γρηγόριο Θεοδώρου του 
Φωτίου στην Τ.Κ. Ιππείου της 
Δ.Ε. Ευεργέτουλα 
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  78 Χορήγηση ή μη προέγκρισης 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος -  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» 
στον κ. Βάϊο Τσίκνα του Παύλου 
στην Τ.Κ. Σιγρίου της Δ.Ε. 
Ερεσού-Αντίσσης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στον κ.  Βάϊο Τσίκνα του Παύλου προέγκριση ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην Τ.Κ.  Σιγρίου της Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης 
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  79 Χορήγηση ή μη άδειας χρήσης 

μουσικών οργάνων στην 
επιχείρηση μαζικής εστίασης 
πλήρους γεύματος και αναψυχής 
«Ψητοπωλείο-Καφενείο» του κ. 
Νικολάου Κόμβου στην Τ.Κ. 
Κάτω Τρίτους της Δ.Ε. 
Ευεργέτουλα 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για τρία (3) έτη (2016-
2018) στον κ. Νικόλαο Κόμβο του Γεωργίου για το κατάστημά του «Ψητοπωλείο-Καφενείο» που 
βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Τρίτους της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα 
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  64 Σχετικά με την πεζοδρόμηση της 

οδού Κομνηνάκη στη Μυτιλήνη 
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τις προτάσεις που 
παρουσίασε στην Ε.Π.Ζ. ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μυτιλήνης κ. Πίτσιος, ήτοι: 
1. Πλήρης πεζοδρόμηση επί 24ώρου βάσεως της οδού Κομνηνάκη, από το ύψος του 
καταστήματος “Μουσικό Καφενείο” έως την είσοδο του Πάρκου  Χατζηδήμου. Η πεζοδρόμηση θα 
διασφαλιστεί με την τοποθέτηση καλαίσθητων ειδικών μπαρών. Πλήρης απαγόρευση διέλευσης, 
στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων.  
2. Απαγόρευση διέλευσης, στάσης και στάθμευσης περιμετρικά του Πάρκου Χατζηδήμου, 
αυστηρά για όλα τα οχήματα. Εξαίρεση τα οχήματα που ανήκουν στους περιοίκους – 
επαγγελματίες, στους οποίους θα δοθεί ειδική κάρτα διέλευσης – στάθμευσης. Ειδική μέριμνα θα 
ληφθεί για τους ενοίκους των ξενοδοχείων με τη χορήγηση extra ειδικών καρτών εισόδου. 
Επίσης κατ’ εξαίρεση, η διέλευση και μερική στάση εντός του πάρκου Χατζηδήμου, θα 
επιτρέπεται στα ταξί για τη μεταφορά περιοίκων και ενοίκων του υφιστάμενου ξενοδοχείου.    
3.  Μονοδρόμηση της οδού Τενέδου, με κατεύθυνση κίνησης από την οδό Κομνηνάκη στην οδό 
Κουντουριώτη (Προκυμαία). Ουσιαστικά θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά, μόνο από τα οχήματα 
που κινούνται στη Σκρα και εισέρχονται στην Κομνηνάκη, καθώς και από τα οχήματα των 
περιοίκων ή ταξί που θα εξέρχονται του Πάρκου Χατζηδήμου.  
4. Μονοδρόμηση της οδού Ίμβρου, με κατεύθυνση κίνησης από την οδό Κουντουριώτη 
(Προκυμαία) στην οδό Κομνηνάκη. Υποχρεωτική πορεία όλων των οχημάτων που θα 
εισέρχονται στην Ίμβρου, η δεξιά στροφή επί της Κομνηνάκη.  
5.  Κατ’ εξαίρεση ειδική άδεια αριστερής στροφής προς την Κομνηνάκη, θα δοθεί στους κατόχους 
των ειδικών καρτών διέλευσης, στα ταξί για τη μεταφορά περιοίκων και ενοίκων ξενοδοχείων, 
καθώς και στα αυτοκίνητα τροφοδοσίας για συγκεκριμένες πρωϊνές ώρες (7 – 10 π.μ.). 



6.  Επιτρέπεται η διέλευση από το Πάρκο Χατζηδήμου μέχρι το ύψος του καταστήματος «Εντός 
Πόλεως» στον μοναδικό κάτοικο της περιοχής κ. Χατζάρα Παναγιώτη στον οποίο θα δοθεί ειδική 
κάρτα 
7.  Προκειμένου για την αποκομιδή των απορριμμάτων η οδός Κομνηνάκη θα μένει ανοιχτή από 
τις 03.00 π.μ. έως τις 07.00 π.μ. 
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  80 Επί προτάσεων του Σωματείου 

Επαγγελματιών υπαλλήλων 
οδηγών και εισπρακτόρων Ν. 
Λέσβου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 27525/3.6.2016 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών 
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ήτοι: 
Η παρεμπόδιση της κίνησης των λεωφορείων του Αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλήνης από παρανόμως 
σταθμευμένα αυτοκίνητα μπορεί να αντιμετωπισθεί με τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων ως 
εξής: 
α1)  Στη πλατεία αναστροφής του λεωφορείου στην Αγ. Μαρίνα με επτά (7) κολωνάκια ανά 2.50μ. 
κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της πλατείας, με παράλληλη τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40. 
α2)  Στην νότια πλευρά της συμβολής των οδών  Στρ. Μυριβήλη  και Θεόφιλου Χατζημιχαήλ και 
στο αρχικό τμήμα της οδού Θεόφιλου Χατζημιχαήλ με έξι (6) κολωνάκια ανά 2.50μ. 
α3)  Στη θέση αναστροφής του λεωφορείου στο Πληγώνι τέσσερα (4) κολονάκια ανά 2.50 μ. στη 
πλευρά του δρόμου προς την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και πριν τη κύρια είσοδο στον αύλειο 
χώρο της εκκλησίας. 
α4) Στη θέση αναστροφής του λεωφορείου στον Άνω Χάλικα με τέσσερα (4) κολωνάκια πριν από 
τον υπάρχοντα στύλο της ΔΕΗ και στην απέναντι πλευρά του δρόμου από εκείνη επί της οποίας 
βρίσκεται το mini market Βουσβούνη. 
α5) Στην δεξιά πλευρά της οδού Τζέιμς Αριστάρχου και αμέσως μετά τη διακλάδωσή της με την 
οδό Σκρά  με κολωνάκια ανά 2.50μ. σε όλο το μήκος του κτιρίου που στεγάζεται η Υπηρεσία 
Στατιστικής Ν.Λέσβου. 
α6)Στη θέση της συμβολής της οδού Ιακωβίδου με την οδό Π. Βοστάνη στη Μυτιλήνη με πέντε (5) 
κολωνάκια ανά 2.50μ. στο αρχικό τμήμα και στην αριστερή πλευρά της οδού Ιακωβίδου. 
α7)Στη θέση της συμβολής της οδού Ηλ. Βενέζη με την οδό Θεόφιλου Χατζημιχαήλ με πέντε (5) 
κολωνάκια ανά 2.50μ.στο αρχικό τμήμα και στην αριστερή πλευρά της οδού Ηλ. Βενέζη. 
α8) Στη θέση της συμβολής της οδού Θεοφιλοπούλου με την οδό Νεομάρτυρος Θεοδώρου με 
τρία (3) ακόμα κολωνάκια σε συνέχεια των ήδη υπαρχόντων στο αρχικό τμήμα και στη δεξιά 
πλευρά της οδού Θεοφιλοπούλου.  
β) τη μη αφαίρεση υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων στη στάση της Αγ. Ειρήνης στη Μυτιλήνη. Το 
θέμα που ενδεχομένως δημιουργείται από ταυτόχρονη άφιξη περισσοτέρων του ενός 
λεωφορείων στη στάση αυτή μπορεί να αρθεί με καλύτερη ρύθμιση των ωραρίων των 
δρομολογίων 
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  81 Τοποθέτηση ξύλινων πινακίδων 

σήμανσης –ενημέρωσης στο 
Γεωπάρκο Λέσβου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 24558/18.05.2016 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου ως εξής:  
1. Την τοποθέτηση πινακίδας στη συμβολή των οδών Σκαμανδρίου και Πεσματζόγλου 
Αλέξανδρου 
2.  Την τοποθέτηση πινακίδας με το λογότυπο της UNESCO και του Γεωπάρκου εντός των 
μεταλλικών πλαισίων ανακοινώσεων που βρίσκονται έμπροσθεν του Παλαιού Δημαρχείου, με 
την χρησιμοποίηση του ενός εκ των δύο πλαισίων (συνολικά δύο επιφάνειες προβολής) 



                  Μυτιλήνη 09.06.2016 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                  Νικόλαος Καρασάββας 

  Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής-Περιβάλλοντος-Πρασίνου 
                          Δήμου Λέσβου 
 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Αμπουλός Ιωάννης, τακτικό μέλος, 2.Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος, 3. Κατζανός Γεώργιος, τακτικό μέλος, 4. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος, 
τακτικό μέλος, 5. Ταμβακέλλης Μιχαήλ, τακτικό μέλος. 
 

3. Η θέση που προτείνεται στη πλατεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ, δίπλα στην υπάρχουσα κενή 
ξύλινη πινακίδα, απορρίπτεται βάσει των διατάξεων του Ν. 2696/1999, άρθρο 11, παρ. 3 και του 
Ν. 2946/2011, άρθρο 2, παρ. 1 
 

8
ο
  82 Τοποθέτηση καθρέπτη στα 

Λουτρά και στη Σκάλα Λουτρών 
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρών την τοποθέτηση καθρέπτη 
απέναντι από το καφενείο Καραφύλλη Παλάση στα Λουτρά και ενός στην πλατεία του 
Συνοικισμού στη Σκάλα Λουτρών (στρογγυλό), λόγω περιορισμένης ορατότητας 
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  83 Απαγόρευση εισόδου οχημάτων 

μεγάλου βάρους και μήκους από 
το Δημοτικό Σχολείο– οδός 
Γούτου και Ιστορικό Κέντρο 
Μήθυμνας 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μήθυμνας την απαγόρευση εισόδου 
κατά τους θερινούς μήνες από το Δημοτικό Σχολείο επί της οδού Γούτου-Ιστορικό Κέντρο και 
προς το λιμάνι των εξής οχημάτων: 

1. Συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους τρεισήμισι (3.50) τόνους, με την τοποθέτηση 
σχετικής πινακίδας Ρ23 (με την ένδειξη 3,50Τ) 

2. Μήκους έως και τεσσεράμισι μέτρων με την τοποθέτηση σχετικής πινακίδας Ρ25 
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  84 Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 

στην πλαζ Μήθυμνας 
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μήθυμνας την τοποθέτηση πινακίδας 
Ρ-40 επί της παραλιακής οδού στην πλαζ Μήθυμνας έξω από τις δημοτικές καμπίνες έναντι του 
ξενοδοχείου «Ερμής» κατά τους θερινούς μήνες 
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ο
  75 Λήψη μέτρων προς αποφυγή 

ατυχημάτων στο δρόμο από το 
Ηρώο Άντισσας μέχρι το σημείο 
καθόδου προς το Συνεταιρισμό 
Άντισσας μετά από την από 
10.03.2016 αίτηση του κ. 
Λεοντίου Χρυσοστόμου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Άντισσας την κατασκευή εγκάρσιων 
υπερυψωμένων λωρίδων στο οδόστρωμα (σαμαράκια) σε όλο το μήκος του δρόμου από το 
Ηρώο Άντισσας μέχρι το σημείο καθόδου προς τον Συνεταιρισμό Άντισσας  
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ο
  85 Οριοθέτηση πεζοδρομίου 

καταστημάτων κεντρικής αγοράς 
κατά τη διεξαγωγή του 
πανηγυριού του Αγίου 
Χαραλάμπους στην Αγ. 
Παρασκευή 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής την τοποθέτηση 
από τα μαγαζιά μίας και μόνο (μονής) σειράς τραπεζιών κατά μήκος του δρόμου όλης της 
κεντρικής αγοράς (κάτω από το πεζοδρόμιο) στην Αγία Παρασκευή κατά την ημέρα Σάββατο 
οπότε  διεξάγεται αρχάς Ιουλίου το Πανηγύρι του Αγίου Χαραλάμπου ώστε να μπορούν να 
περνάνε τα άλογα και να εξασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα αναβατών και όλων των 
υπολοίπων παρευρισκομένων 


