
 
 
 
 

 
 Με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 7

η
/25-05-2022 ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Μυτιλήνης και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν: 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΘΕΜA 
ΑΡ.
ΑΠ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  
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Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 33/2022 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυτιλήνης 
σχετικά με τη διακοπή γνωστοποίησης 
λειτουργίας & σφράγισης του καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στη 
Μυτιλήνη επί της οδού Ερμού 301 της Κοινότητας 
Μυτιλήνης-ιδιοκτησίας ΓΙΑΣΤΙΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 33/2022 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυτιλήνης και κατά συνέπεια ανακαλεί και τη διακοπή 
γνωστοποίησης λειτουργίας [αριθ.1127295(ver.0)] & την σφράγιση του καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. ΓΙΑΣΤΙΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ταξιάρχη με την επωνυμία 
«HALF TIME» που βρίσκεται στην οδό Ερμού 301 της Κοινότητας Μυτιλήνης του Δήμου 
Μυτιλήνης, έπειτα από: α) την υπ’ αριθμ. 16511/25-05-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & 
Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης, β) την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ 227263/20-5-2022 
έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, γ) το υπ’ αριθμ. 1960/25-05-2022 έγγραφο του 
Τμήματος Ελέγχου Δόμησης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Μυτιλήνης και δ) την 
ενημέρωση εκ της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης. 
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Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2022 απόφασης της 
Δημ. Κοινότητας Μυτιλήνης σχετικά με την 
εγκατάσταση Καταστήματος Υγειονομικού  
Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) «Καφετέρια – Καφέ 
μπαρ», στην Οδό Π. Κουντουριώτη 11  στη 
Μυτιλήνη. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει τη χορήγηση θετικής γνωμοδότησης προς τον κ. 
Τσάκωνα Χρήστο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 13210/28-04-2022 αίτηση για βεβαίωση  
εγκατάστασης  για  Κ.Υ.Ε  και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 4442/2016 και την ΚΥΑ 
16228/17-5-2017, με τίτλο «Καφετέρια – Καφέ μπαρ», επί της οδού Π. Κουντουριώτη 11 στη 
Μυτιλήνη. 
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Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια 
του έργου της ΔΕΥΑΛ με τίτλο: «Αντικατάσταση 
τμημάτων Δικτύων Ύδρευσης Μυτιλήνης». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης την έγκριση των 
παρακάτω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων 
Δικτύων Ύδρευσης Μυτιλήνης» της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λέσβου 
(ΔΕΥΑΛ), ως εξής:  
 
Α) ΤΜΗΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΘΩΜΑΪΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
Θα κλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται με εργοταξιακά φανάρια. 
 
Β) ΤΜΗΜΑ: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - ΜΗΤΡ. ΙΑΚΩΒΟΥ 
Θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.  
Η κάθετη διέλευση από την Μητροπολίτου Ιακώβου προς την Θεοφίλου Χατζημιχαήλ θα μείνει 



 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                    Κωνσταντίνος Κουνέλλης 

 
 

 
              Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλόντος 
                                         & Δ.Ε. Θερμής 

 
 
 
ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.- Ανδρεαδέλλη Βασιλική, Αντιπρόεδρος 
2.- Άνεμος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος  
του κ. Μανούσου Παράσχου 
3.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 
4.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 
5.- Τσακύρης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 

 

ανοικτή. Η κυκλοφορία προς το Νοσοκομείο θα γίνεται μέσω των οδών Εμμανουήλ Ψυχάρη και 
μέσω της Ρουσέλη. Η κυκλοφορία προς την Ηλία Βενέζη θα γίνεται μέσω της οδού Ρουσέλη. 
 
Γ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ – ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ 
Θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η κάθετη διέλευση ανόδου από την Μητρ. 
Ιακώβου προς την Θεοφίλου Χαζημιχαήλ θα παραμείνει κλειστή. Κ κάθετη διέλευση ανόδου 
από την Ηλία Βενέζη έμπροσθεν του Δημοτικού θα είναι ανοικτή. Η κυκλοφορία από το 
Νοσοκομείο προς την Ηλία Βενέζη θα γίνεται μέσω της οδού Ρουσέλη. Η κυκλοφορία από τα 
λύκεια θα γίνει μέσω των οδών Κυκλάδων – Ήρινας-Γρ. Παπαμιχαήλ-Αριστ. Δελή. 
 
Δ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ – ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Θα παραμείνουν κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 
 

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η διευθέτηση της κυκλοφορίας θα διεξάγεται 
ανάλογα με το τμήμα της οδού που διεξάγονται εργασίες.  

 

 Η εξυπηρέτηση των μετακινήσεων στην περιοχή θα γίνεται κατά τη διάρκεια των 
εργασιών από παρακείμενες οδούς. 

 

 Κατά την εκτέλεση του ως άνω έργου και προκειμένου να διενεργείται απρόσκοπτα η 
κυκλοφορία στις παραπάνω οδούς θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης και 
εργοταξιακά φανάρια όπου αυτό είναι αναγκαίο σύμφωνα με την μελέτη 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της ΔΕΥΑΛ. 

 


