
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΣΖ ΑΡΗΘΜ. 01 / 2012 

 
 
Από ηα πξαθηηθά ηεο αξηζ. 01 / 2012 ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 
 

           

            Αξηζκόο απόθαζεο 08 / 2012           (ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε 
άδεηαο θπθινθνξίαο δσήιαηνπ 
νρήκαηνο ). 

 
Σηε  Μπηηιήλε, ζήκεξα 19 ηνπ  κελόο Ηαλνπαξίνπ 2012, εκέξα Πέκπηε  θαη 
ώξα 14:20 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό 
θαηάζηεκα (ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔΥΑΜ) ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο 
Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, 
πνπ επηδόζεθε  θαη  δεκνζηεύηεθε λόκηκα,  ζύκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ   
75 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη. 
 
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) 
κειώλ βξέζεθαλ παξόληα πέληε (5) κέιε θαη νλνκαζηηθά: 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

 

1. Βαηόο Ησάλλεο Πξόεδξνο 
2. Κύηειεο Δπζηξάηηνο  
3. Λεκνλόο Γεώξγηνο 
4. Σνππηάδνπ – Βακβνπξέιιε Αζελά   
5. Κνπληαξέιιεο Ζιίαο (αλαπιεξσκαηηθό 
κέινο) 
  

ΑΠΟΝΣΔ 

 

1. Γπκλάγνο Πξνθόπηνο 
2. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο 
3. Κνπκαξάο Αληώληνο 
4. Πάιιεο Γεώξγηνο 

  

             
Παξνύζα  ζηε ζπλεδξίαζε ε αξκόδηα ππάιιεινο ηνπ Γξαθείν Πξνζόδσλ, 
ηκήκα Υπαίζξησλ Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ & Δθζέζεσλ Γήκνπ Λέζβνπ γηα 
ην ζέκα «ρνξήγεζεο άδεηαο θπθινθνξίαο δωήιαηνπ νρήκαηνο», ζύκθσλα 
κε ηελ ππ’αξηζκ. 3527/18-01-2012  εηζήγεζε ηεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

 
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα ελεκέξσζε  
ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο δσήιαηνπ νρήκαηνο, εμέζεζε όηη 
αθνξά αξκνδηόηεηα ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, ζύκθσλα  κε ην άξζξν 
73 ηνπ Ν.3852/2010 θαη θάιεζε ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο,  πξνηείλεη ηελ 
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο δσήιαηνπ νρήκαηνο ζύκθσλα κε ηελ 
παξαπάλσ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, θαη ηηο δύν αηηήζεηο ηνπ θ. Κνπληζνύξνπ 
Δπάγγεινπ ηνπ Παλαγηώηε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 90567/25-10-11, κε ηελ 
νπνία δεηά άδεηα δσήιαηνπ νρήκαηνο (θάξνπ) γηα ηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ 
Γήκνπ Λέζβνπ θαη ηελ  90565/25-10-11,  κε ηελ νπνία δεηά άδεηα δσήιαηνπ 
νρήκαηνο (άκαμαο) γηα ηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ – κόλν γηα 
γάκνπο , θαη ζύκθσλα κε ηηο δηεπθξηλήζεηο δηαδξνκώλ πνπ έρνπλ δνζεί. 



Ο αηηώλ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα εληνρεί, γλσξίδεη ηηο δηαηάμεηο πεξί θπθινθνξίαο 
νρεκάησλ ζηνπο δξόκνπο, είλαη θάηνρνο ηνπ δώνπ θαη ηεξεί ηηο δηαηάμεηο γηα 
ηελ πγηεηλή ηνπ. 

Ο αηηώλ δελ έρεη ππεξβεί ην 70ν έηνο ειηθίαο. 

Καη ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ ππάξρνπλ ζην θάθειό ηνπ. 

 
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο  κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε 
ππόςε ηεο ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, όπσο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
73 ηνπ Ν.3852/2010, ηνπ άξζξνπ 75 & 93 ηνπ Ν.3463/2006 Κ.Γ.Κ., ηελ Κ.Υ.Α. 
14119/22-4-2002 ηνπ Υ.Π.Δ.Σ.Γ.Γ.Α., ηελ Υ.Α. 33774/09 , ην άξζξν 90 
παξάγξαθνο 1 & 2 ηνπ Ν. 2696/99 Κ.Ο.Κ. θαη άξζξα 88, 60, 77, 81,ηνλ 
Ν.3731/08, ηελ απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μπηηιήλεο κε αξηζκό 
2/2012, ηελ γλσκνδόηεζε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο Γήκνπ Λέζβνπ κε αξηζκό 
πξσηνθόιινπ 98371/17-11-11, ηελ γλσκνδόηεζε Τξνραίαο Μπηηιήλεο κε 
αξηζκό πξσηνθόιινπ 106109/15-12-11.        
 
        
           

 
ΑΠΟΦΑΗΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ  

 
 

Γλωκνδνηεί Τπέξ ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο θπθινθνξίαο δωήιαηνπ 
νρήκαηνο θάξνπ θαη άκαμαο, ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. ΚΟΤΝΣΟΤΡΟΤ 
ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θαηνίθνπ Ξπξόθακπνπ- Πνιπρλίηνπ, 
θαηόρνπ ηεο ΑΓΣ : Υ 418856 θαη κε ΑΦΜ: 025977199, ΓΟΤ Μπηηιήλεο, 
έηνο γέλλεζεο 24/1/1953, ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ,   ζύκθωλα κε ηνπο παξαθάηω όξνπο, ε παξάβαζε ηωλ 
νπνίωλ ζπλεπάγεηαη, εθηόο ηωλ άιιωλ, θαη ηελ αλάθιεζε ηεο 
παξνύζαο άδεηαο. 
 
Ζ άδεηα ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί εθόζνλ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, δελ 
είλαη πιένλ ζε ζέζε λα εληνρεί κε αζθάιεηα, ή δελ ζπληξέρνπλ πιένλ 
νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε. 
Ζ άδεηα είλαη είλαη απζηεξά πξνζωπηθή θαη ακεηαβίβαζηε.  
 
Ο θάηνρόο ηεο ζα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο 
Τγεηνλνκηθέο – Αζηπλνκηθέο – Γεκνηηθέο θαη ινηπέο ζρεηηθέο κε ηελ 
θαηάζηαζε θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ νρήκαηνο, θαζώο 
θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα θηλείηαη ρωξίο  λα παξεκπνδίδεη ηελ 
έηζη θη αιιηώο βεβαξεκέλε θπθινθνξία ηεο πόιεο ηεο Μπηηιήλεο, θαη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  δηαδξνκήο δελ ζα ζηακαηά ζηα λεύκαηα ηωλ 
πεξαζηηθώλ θαη ελδηακέζωο ηεο δηαδξνκήο. 
Ζ επηβαηηθή ηνπ άκαμα ζα πιεξνί ηνπο όξνπο πεξί αζθαινύο 
επηβίβαζεο θαη δηαθίλεζεο επηβαηώλ. 
 
Ο θάηνρνο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ θαιή 
θαηάζηαζε ηωλ πηλαθίδωλ αξηζκνύ θπθινθνξίαο, θαη λα έρεη δύν 
ιεπθά θώηα κπξνζηά θαη δύν εξπζξά πίζω ή αληαλαθιαζηηθά 
ζηνηρεία εξπζξνύ θωηόο. 
 



 
Αθνινύζεζε ςεθνθνξία, ζηελ νπνία κε ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Βαηνύ 
Ησάλλε,  ηάρζεθαλ όια ηα παξόληα  κέιε  ηέζζεξα (4)  κέιε θαη νλνκαζηηθά νη 
θ.θ. 
1) Κύηειεο Δπζηξάηηνο,   2) Λεκνλόο Γεώξγηνο,  3) Σνππηάδνπ – Βακβνπξέιιε 
Αζελά θαη 4) Κνπληαξέιιεο Ζιίαο (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 
     
 

Ο Πξόεδξνο               Σα κέιε 
 

 
Βαηόο Ησάλλεο 

1. Κύηειεο Δπζηξάηηνο  
2. Λεκνλόο Γεώξγηνο  
3. Σνππηάδνπ – Βακβνπξέιιε Αζελά  
4. Κνπληαξέιιεο Ζιίαο (αλαπιεξ. Μέινο)  

 
Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 
 

ΗΧΑΝΝΖ ΒΑΣΟ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                            
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ                 
ΓΖΜΟ  ΛΔΒΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟΤ  
ΠΔΡIBΑΛΛΟΝΣΟ - ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ  
& ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 
 
ΣΖΛ: 2251350548 
FAX: 2251021000 
Email: adimarxos_vatos@mytilene.gr  

                Μπηηιήλε  20-01-2012  

                        Α.Π.:3527 

  Πξνο : Γξαθείν Πξνζόδσλ Τκήκα 
Υπαίζξησλ Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
& Δθζέζεσλ  

  
 

  

 
 
 
ΘΔΜΑ: Απνζηνιή ηεο κε αξηζκό 08 / 2012 απνθάζεσο ηεο Δπηηξνπήο 
Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πνπ αθνξά ρνξήγεζε άδεηαο 
θπθινθνξίαο δωήιαηνπ νρήκαηνο. 

 

ΥΔΣ.: Σαο απνζηέιινπκε ηελ κε αξηζκ. 08 / 2012 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
Πνηόηεηαο Εσήο  ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 
 

 Ο  ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ-ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ  
& ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Χ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ  

 
 

 
 
 
 

ΗΧΑΝΝΖ ΒΑΣΟ 
 
 


