
  ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΣΖ ΑΡΗΘΜ. 02 / 2013 

 
Από ηα πξαθηηθά ηεο αξηζ. 02 / 2013 ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 
 

           Αρηζκός απόθαζες 11 / 2013           (ΠΔΡΗΛΖΨΖ: ζρεηηθά κε αηηήκαηα 
δεκνηώλ γηα θπθινθνξηαθά ζέκαηα) . 

 
ηε  Μπηηιήλε, ζήκεξα 11 ηνπ  κελόο Φεβξνπαξίνπ 2013, εκέξα Γεπηέξα   θαη 
ώξα 14:30 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζην Γεκαξρείν (2ν όξνθν Δι. Βεληδέινπ 13-17, 
ζην παιηό γξαθείν Γεκάξρνπ), 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 όια ηα κέιε  θαη νλνκαζηηθά: 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

 

1. Βαηόο Ησάλλεο Πξόεδξνο 

2. Βνπλάηζνο Γεώξγηνο 

3. Γπκλάγνο Πξνθόπηνο 

4. Κνξδώλεο Υξήζηνο  

5. Κνηδαδεκεηξίνπ Κσλζηαληίλα  

6. Κύηειεο Δπζηξάηηνο 

7. Λεκνλόο Γεώξγηνο 

8. Σαμείδεο Αξηζηείδεο  

9. Σζαθίξεο Ησάλλεο 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

 

 

             
Παξώλ  ζηε ζπλεδξίαζε ν αξκόδηνο ππάιιεινο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ην 
ζέκα αηηήζεης δεκοηώλ γηα θσθιοθορηαθά ζέκαηα, ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. 
73485/12 εηζήγεζε ηνπ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην δσδέθαην ζέκα ζηελ πεξίιεςε ηεο εκεξεζίαο 
δηάηαμεο ελεκέξσζε  ζρεηηθά κε ηελ ππ’ αξηζκ. 73485/12 εηζήγεζε ηνπ 
ππαιιήινπ ησλ ηερληθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, γηα ηελ κεηαθνξά ηεο 
πηλαθίδαο Ρ40, ε νπνία είρε ηνπνζεηεζεί κε ηελ αξηζκ. 42/2012 νκόθσλε 
απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, εμέζεζε όηη είλαη αξκνδηόηεηα ηεο 
Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, ζύκθσλα  κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/2010 θαη 
θάιεζε ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο λα απνθαζίζεη, πξνηείλνληαο λα 
κεηαθεξζεί ε ζέζε ζηάζκεπζεο ηνπ νρήκαηνο ηεο θ. ακαξά,  ε νπνία είρε 
παξαρσξεζεί κε ηελ αξηκζ. 42/2012 νκόθσλε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
Πνηόηεηαο Εσήο, από ηελ πξόζνςε ηεο νηθίαο ηνπ θ. θνπειίηε, κπξνζηά ζηνλ 
ρώξν ηεο εθθιεζίαο πνπ είλαη πην θαξδύο ν δξόκνο, έηζη ώζηε λα κελ 
παξεκπνδίδεη ηνπο άιινπο πεξηνίθνπο, ζύκθσλα λνκνζεζία κε ηελ ηζρύνπζα. 
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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 θαη ηελ  εηζήγεζε  ηεο ππεξεζίαο. 

.        

 
           

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Να κεηαθερζεί ε πηλαθίδα Ρ 40, γηα ηελ ζέζε ζηάζκεσζες ηοσ οτήκαηος ηες 

θ. ακαρά,  ε οποία είτε παρατφρεζεί κε ηελ αρηκζ. 42/2012 οκόθφλε 

απόθαζε ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εφής, από ηελ πρόζουε ηες οηθίας 

ηοσ θ. θοπειίηε, κπροζηά ζηολ τώρο ηες εθθιεζίας ποσ είλαη πηο θαρδύς 

ο δρόκος, έηζη ώζηε λα κελ παρεκποδίδεη ηοσς άιιοσς περηοίθοσς. 

 
Αθνινύζεζε ςεθνθνξία, ζηελ νπνία κε ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θ.Βαηνύ 
Ησάλλε,  ηάρζεθαλ όια ηα παξόληα κέιε θαη νλνκαζηηθά νη θ.θ. 
1) Βνπλάηζνο Γεώξγηνο,  2) Γπκλάγνο Πξνθόπηνο, 3) Κνξδώλεο Υξήζηνο,                
4) Κνηδαδεκεηξίνπ Κσλζηαληίλα, 5) Λεκνλόο Γεώξγηνο, 7) Σαμείδεο Αξηζηείδεο  
θαη  8) Σζαθίξεο Ησάλλεο 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Σα κέιε 

Βαηόο Ησάλλεο 1. Βνπλάηζνο Γεώξγηνο 
2. Γπκλάγνο Πξνθόπηνο 
3. Κνξδώλεο Υξήζηνο  
4. Κνηδαδεκεηξίνπ Κσλζηαληίλα  
5. Κύηειεο Δπζηξάηηνο 
6. Λεκνλόο Γεώξγηνο 
7. Σαμείδεο Αξηζηείδεο  
8. Σζαθίξεο Ησάλλεο 

 
 
 

Αθρηβές Απόζπαζκα 
Ο Πρόεδρος ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εφής Γήκοσ Λέζβοσ 

 
 
 

ΒΑΣΟ ΗΩΑΝΝΖ 
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