
 
 
 
 
  

Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 3η/20-04-2016 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
  33 Παραχώρηση Πλατείας Σαπφούς 

για πραγματοποίηση εκδήλωσης 
του Φιλαθλητικού Γυμναστικού-
Πολιτιστικού Συλλόγου 
Μυτιλήνης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την παραχώρηση της 
Πλατείας Σαπφούς για τη διεξαγωγή των αγώνων των «Kid’s athletics» (στίβος για παιδιά) του 
Φιλαθλητικού Γυμναστικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Μυτιλήνης την Κυριακή 8/5/2016 από τις 17.00 
έως τις 21.00 
 

2
ο
  34 Έγγραφο του Εμπορικού 

Συλλόγου Μυτιλήνης με θέμα 
«Πεζοδρόμηση Ερμού» 

Ομόφωνα αποφασίζει:  Να σταλεί έγγραφο προς τον Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλήνης και το 
Επιμελητήριο Λέσβου, με αφορμή την αίτηση των καταστηματαρχών που την υπογράφουν, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επακριβώς εάν είναι θετικοί να κλείσει η οδός Ερμού με μπάρες 
καθώς από το εν λόγω έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου δεν προκύπτει σαφής απάντηση ενώ 
οι γνωμοδοτήσεις αυτές θα διαβιβαστούν στη Δ.Κ. Μυτιλήνης προς λήψη απόφασης κρίνοντας 
τα νέα δεδομένα  

3
ο
  35 Τοποθέτηση πλαστικών 

κολωνακίων στη συμβολή της 
οδού Ασκληπιού με την οδό 
Παπαδιαμάντη και επί της οδού 
Ασκληπιού στη Χρυσομαλλούσα 
στη Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
πλαστικών κολωνακίων στη συμβολή της οδού Ασκληπιού με την οδό Παπαδιαμάντη και επί της 
αριστεράς πλευράς της οδού Ασκληπιού με κατεύθυνση κίνησης προς την οδό Ελ. Βενιζέλου 
στη Χρυσομαλλούσα στη Μυτιλήνη μετά από πρόταση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. Ν. 
Καρασάββα 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

12ο - Αποχαρακτηρισμός τμήματος 
της παλαιάς 15

ης
 Επαρχιακής 

Οδού Καλλονής-Παρακοίλων–
Ερεσού (διά Κεραμίων, Άγρας 
και Μεσοτόπου 

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης 
 
 
 
 

28
ο
 36 Πεζοδρόμηση πλατείας στη Δ.Κ. 

Μανταμάδου 
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στην Δημοτική Κοινότητα Μανταμάδου την πεζοδρόμηση της 
πλατείας Μανταμάδου από τον δρόμο Ευάγγελου Χατζηαναγνώστου έως το σουπερμάρκετ 
Γεωργέλλη για τη διευκόλυνση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια 
της θερινής περιόδου  

1ο 37 Χορήγηση ή μη προέγκρισης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος -  «Επιχείρηση 
Μαζικής Εστίασης Πλήρους 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στον κ. Νικόλαο-Χρυσοβαλάντη Παλιβάνη του Παρασκευά 

προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και αναψυχής (Καφενείο-Ουζερί-Οβελιστήριο)» στην Τ.Κ. 
Λάμπου Μύλων της Δ.Ε. Ευεργέτουλα 



Γεύματος και Αναψυχής 
(Καφενείο-Ουζερί-Οβελιστήριο)» 
στον κ. Νικόλαο-Χρυσοβαλάντη 
Παλιβάνη του Παρασκευά στην 
Τ.Κ. Λάμπου Μύλων της Δ.Ε. 
Ευεργέτουλα 

2ο 38 Χορήγηση ή μη προέγκρισης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος -  
«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στον κ. 
Φωκίωνα Γιαζιτζόγλου του 
Αναστασίου στην Τ.Κ. 
Παρακοίλων της Δ.Ε. Καλλονής 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στον κ. Φωκίωνα Γιαζιτζόγλου του Αναστασίου προέγκριση 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην Τ.Κ. 
Παρακοίλων της Δ.Ε. Καλλονής 

3ο 39 Χορήγηση ή μη προέγκρισης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος -  
«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ» στον κ. Μάριο 
Σπανό του Βασιλείου στην Τ.Κ. 
Μιστεγνών της Δ.Ε. 
Λουτροπόλεως Θερμής 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στον κ. Μάριο Σπανό του Βασιλείου προέγκριση ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ» στην 
Τ.Κ. Μιστεγνών της Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θερμής 

4ο 40 Ανάκληση άδειας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος-
«ΤΑΒΕΡΝΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» του κ. 
Ευαγγέλου Χατζηγεωργίου του 
Αντωνίου στην Τ.Κ. Μιστεγνών 
της Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θερμής, 
κατόπιν αιτήσεώς του 

Ομόφωνα αποφασίζει:  την  ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3995/17.12.2010 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΤΑΒΕΡΝΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» του 
Ευάγγελου Χατζηγεωργίου του Αντωνίου στην Τ.Κ. Μιστεγνών της Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θερμής, 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16631/05.04.2016 αιτήσεώς του 

5
ο
  41 Χορήγηση ή μη προέγκρισης 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος -  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στον κ. Ιωάννη 
Ιντζιρτζή του Ιγνατίου στην Τ.Κ. 
Άγρας της Δ.Ε. Καλλονής 

Ομόφωνα αποφασίζει: Χορηγεί στον κ. Ιωάννη Ιντζιρτζή του Ιγνατίου προέγκριση ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην Τ.Κ. 
Άγρας της Δ.Ε. Καλλονής 

6ο 42 Ανάκληση άδειας λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «Καφετέρια-
Μπαρ» στο ισόγειο και 
«Κυλικείο» στον α΄ όροφο της 
εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΤΑΤΑΚΗ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στην Δ.Κ. 

Ομόφωνα αποφασίζει:  την  ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10730/23.09.2005 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια-Μπαρ» στο ισόγειο και 
«Κυλικείο» στον α΄ όροφο της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΤΑΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στην Δ.Κ. Μυτιλήνης, 
λόγω έκδοσης της αριθμ. πρωτ. 16480/01.04.2016 νέας αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρησης αναψυχής και μαζικής εστίασης 
πλήρους γεύματος (καφέ-σνακ μπαρ) στην επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 



Μυτιλήνης, λόγω έκδοσης νέας 
αδείας 

7
ο
  43 Ανάκληση-αφαίρεση άδειας 

λειτουργίας μουσικής 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «Καφετέρια-
Μπαρ» στο ισόγειο και 
«Κυλικείο» εντός αίθουσας 
Μπόουλινγκ στον α΄ όροφο της 
εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΑΤΑΚΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.» στην Δ.Κ. Μυτιλήνης, 
λόγω έκδοσης νέας αδείας 
ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ 

Ομόφωνα αποφασίζει:  την  ανάκληση-αφαίρεση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 124/28.05.2014 άδειας 
μουσικής, δεδομένου ότι αφορά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10730/23.09.2005 παλιά άδεια της εταιρείας 
«ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΤΑΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία ανακλήθηκε λόγω έκδοσης της αριθμ. πρωτ. 
16480/01.04.2016 νέας αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος επιχείρησης αναψυχής και μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (καφέ-σνακ 
μπαρ) στην επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»  
 
 
 
     

8
ο
  44 Συνέχιση κατά παρέκκλιση 

λειτουργίας καφενείου επί της 
οδού Αγίων Θεοδώρων 2 στην 
αγορά στη Μυτιλήνη από την κ. 
Ευανθία Λαμπρινού 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τη συνέχιση κατά 
παρέκκλιση της λειτουργίας καφενείου επί της οδού Αγίων Θεοδώρων 2 στην αγορά στη 
Μυτιλήνη από την κ. Ευανθία Λαμπρινού 

9ο 45 Συνέχιση κατά παρέκκλιση 
λειτουργίας Καφέ-μπαρ επί της 
οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 
στην περιοχή Κουμιδιά στη 
Μυτιλήνη από τους κ.κ. Αργύρη 
Παυλακέλλη και Τριαντάφυλλο 
Ξένο 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τη συνέχιση κατά 
παρέκκλιση της λειτουργίας Καφέ-μπαρ επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού στην περιοχή 
Κουμιδιά στη Μυτιλήνη από τους κ.κ. Αργύρη Παυλακέλλη και Τριαντάφυλλο Ξένο  

10ο 46 Συνέχιση κατά παρέκκλιση 
λειτουργίας καταστήματος με 
οπτικά είδη επί της οδού Ερμού 
146 και Μεθοδίου στην αγορά 
Μυτιλήνης από την εταιρεία 
Παπαπαναγιώτου Οπτικά Είδη 
Α.Ε. 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τη συνέχιση κατά 
παρέκκλιση της λειτουργίας καταστήματος με οπτικά είδη επί της οδού Ερμού 146 και Μεθοδίου 
στην αγορά Μυτιλήνης από την εταιρεία Παπαπαναγιώτου Οπτικά Είδη Α.Ε. 

11ο 47 Επέκταση –Τροποποίηση του 
υφιστάμενου λατομικού χώρου 
της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΕΛΛΗ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.-ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟ στη 
θέση «Αλωνέλια» της Τ.Κ. 
Βρίσας της Δ.Ε. Πολιχνίτου και 
χορήγηση της σχετικής άδειας 
αργιλοληψίας 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τη θετική γνωμοδότηση για 
την επέκταση-τροποποίηση του υφιστάμενου λατομικού χώρου της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΕΛΛΗ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.-ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟ σε έκταση 8,97 στρεμμάτων στη θέση «Αλωνέλια» της Τ.Κ. Βρίσας 
της Δ.Ε. Πολιχνίτου και τη χορήγηση της σχετικής άδειας αργιλοληψίας 

13
ο
  48 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης 

Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου 
Λέσβου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την έγκριση του σχεδίου του 
Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Λέσβου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
15166/30.03.2016 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 



14
ο
  49 Εισήγηση για επανακαθορισμό 

των θέσεων του υπαίθριου 
στασίμου εμπορίου 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου τον επανακαθορισμό των 
θέσεων του υπαίθριου στασίμου εμπορίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19812/19.04.2016 
εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

15
ο
  - Καθορισμός αφετηρίας και 

τέρματος επιβατικής γραμμής 
του Αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλήνης 
στην περιοχή του «Hot Spot» 
Μόριας 

Αποσύρεται 

16
ο
  - Ανάκληση της αριθμ. 4/2016 

απόφασης της Ε.Π.Ζ. Δήμου 
Λέσβου 

Αποσύρεται 

17
ο
  50 Προτάσεις Τμήματος Τροχαίας 

Μυτιλήνης σχετικά με την 
πεζοδρόμηση της οδού Ερμού 
στη Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: μέχρι τη λήψη πιθανής νέας απόφασης, η οποία να συμφωνεί με την 
πρόταση της Τροχαίας  Μυτιλήνης να σταλεί έγγραφο προς την ως άνω Υπηρεσία, με το οποίο 
να αιτείται ο Δήμος να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μη διέλευση των οχημάτων από 
την οδό Ερμού εκτός των δικαιούχων καρτών, εφόσον με προηγούμενη απόφαση της Δ.Κ. 
Μυτιλήνης, η οποία επικυρώθηκε από την Ε.Π.Ζ., καθορίστηκε ο τρόπος πεζοδρόμησης της 
οδού Ερμού με κάρτες και για τον λόγο αυτό επανειλημμένως και από τον Πρόεδρο της Δ.Κ. 
Μυτιλήνης και από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ζητήθηκε η συνδρομή της Τροχαίας στην 
αστυνόμευση για να επιτύχει το παραπάνω μέτρο 

18
ο
  - Παραχώρηση θέσης στάθμευσης 

στο με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΥH 
5678 αυτοκίνητο στην οδό 
Λεπετύμνου στη Μυτιλήνη 

Αποσύρεται 

19
ο
  51 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης 

στο με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΥΒ 
6825 αυτοκίνητο στην οδό 
Μυριβήλη στη Μυτιλήνη 

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την παραχώρηση 
θέσης στάθμευσης στο με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΥΒ 6825 αυτοκίνητο στην οδό Μυριβήλη 48 στη 
Μυτιλήνη σύμφωνα με τις διατάξεις για ΑΜΕΑ και την αριθμ. 12066/12.4.2016 εισήγηση του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

20
ο
  52 Διαγράμμιση σε τμήμα της οδού 

Ηρώων Πολυτεχνείου στη 
Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τη διαγράμμιση με κίτρινο 
χρώμα μέρος του οδοστρώματος (διαστάσεων 1,50Χ2,00μ) της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 
μεταξύ των ιδιοκτησιών με αριθμούς τέσσερα και έξι στη Μυτιλήνη που αποτελεί κοινόχρηστο 
χώρο και συνδέει την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου με τον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας που 
έχει πρόσωπο επί της οδού Ε. Βοστάνη 5

Α
 ώστε να μην σταθμεύουν οχήματα στη συμβολή της 

με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου  

21
ο
  53 Φόρτωση-εκφόρτωση 

εμπορευμάτων του 
καταστήματος «Κωτσόβολος» 
Μυτιλήνης 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης κατόπιν της αρνητικής 
εισήγησης με αρ. πρωτ. 14653/6.4.2016 του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών 
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, να εφαρμοστεί παλαιότερη απόφαση της 
Επιτροπής Κυκλοφοριακού του τέως Δήμου Μυτιλήνης σύμφωνα με την οποία ορίζεται η 
φορτοεκφόρτωση να γίνεται από το πάρκινγκ 

22
ο
  54 Τοποθέτηση πλαστικών 

κολωνακίων επί της οδού 
Μυρογιάννη 16 στη Μυτιλήνη 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση δύο 
πλαστικών κολωνακίων ύψους 75 εκ. στην ανατολική πλευρά επί της οδού Μυρογιάννη 16 
πολυκατοικίας στη Μυτιλήνη για να μη παρεμποδίζεται η είσοδος-έξοδος αυτοκινήτου από χώρο 
στάθμευσης 



                  Μυτιλήνη 20.04.2016 
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. Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
4. Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος 
5. Στεργίου Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Τζιμή Ευστρατίου. 

23
ο
  55 Τοποθέτηση πλαστικών 

κολωνακίων στον Άνω Χάλικα 
Μυτιλήνης μεταξύ των 
ιδιοκτησιών κληρονόμων 
Καραχάλια Παναγιώτη και 
Τυραδέλλη Τασούλας 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης τη μη τοποθέτηση 
πλαστικών κολωνακίων σε οδό μεταξύ των ιδιοκτησιών κληρονόμων Καραχάλια Παναγιώτη και 
Τυραδέλλη Τασούλας στον Άνω Χάλικα Μυτιλήνης λόγω στενότητας της οδού 

24
ο
  56 Αίτημα κ. Γεωργίου Στάντζογλου 

για απαγόρευση στάθμευσης επί 
της οδού Γ. Μούρα στη Μυτιλήνη 
στο ύψος της συμβολής της με 
τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί 
στον Άγιο Σπυρίδωνα και στο 
εύρος του πλάτους αυτού 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση πινακίδας 
για απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Γ. Μούρα στη Μυτιλήνη στο ύψος της συμβολής της 
με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στον Αγ. Σπυρίδωνα και στο εύρος του πλάτους αυτού ώστε 
να είναι δυνατή η προσπέλαση προς τον αγροτικό δρόμο 

25
ο
  57 Αίτημα κ. Δέσποινας Κανδύλη 

για απαγόρευση στάθμευσης επί 
της οδού Αγ. Φωτεινής 3 στη 
Μυτιλήνη με την τοποθέτηση 
πινακίδας Ρ-40 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση πινακίδας 
Ρ-40 (απαγορεύεται η στάθμευση) επί της οδού Αγ. Φωτεινής 3 στη Μυτιλήνη προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η προσπέλαση στην οικία της 

26
ο
  58 Τοποθέτηση προστατευτικών 

κιγκλιδωμάτων στη Δ.Κ. 
Λουτρών 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης την τοποθέτηση 
προστατευτικών κιγκλιδωμάτων (του ίδιου τύπου με αυτά που έχουν τοποθετηθεί στην πόλη της 
Μυτιλήνης) επί του πεζοδρομίου που υπάρχει μπροστά από το κτίσμα που προορίζεται για 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στη Δ.Κ. Λουτρών 

27
ο
  59 Τοποθέτηση πινακίδων στον 

οικισμό Κέδρο της Τ.Κ. 
Αλυφαντών 

Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τοποθέτηση πινακίδων 
στον οικισμό Κέδρο της Τ.Κ. Αλυφαντών ως εξής: 

1. Μιας πληροφοριακής με την ένδειξη «Λιμάνι Κέδρο» επί της κεντρικής οδού του οικισμού 
Κέδρο Αλυφαντών στο ύψος της διασταύρωσης με το δρόμο που οδηγεί στο Λιμάνι. 

2. Δύο ρυθμιστικών  πινακίδων Ρ-32 (με την ένδειξη 30km/h-ανώτατο όριο ταχύτητας) επί 
του κεντρικού δρόμου, στην είσοδο και την έξοδο του οικισμού 

29
ο
  60 Χορήγηση θέσεων στάθμευσης 

στη θέση Χαλάνδρα της Ερεσού 
Ομόφωνα αποφασίζει: Εισηγείται στη Δημοτική Κοινότητα Ερεσού την μη χορήγηση θέσεων 
στάθμευσης στη θέση Χαλάνδρα Ερεσού για την εξυπηρέτηση αναγκών του ξενώνα του κ. 
Παύλου Τζανέτου επειδή πρόκειται για εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε αγροτικό  
δρόμο (περιοχή εκτός σχεδίου, εκτός οικισμού). 


