
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2011 

 
 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο αξηζ. …2…/2011 ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 
Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 
 
Αριθμός απόθαζης 3 / 2011                            (ΠΕΡΘΛΗΨΗ: ζρεηηθά κε ηελ 

έγθξηζε  ή κε εηζήγεζεο πξνο ην 
Γεκνηηθφ Σπκβνχιην γηα ηελ δφκεζε 
ζηηο ραξαθηεξηζκέλεο πεξηνρέο 
NATURA) 

 
Σηε Μπηηιήλε, ζήκεξα 02 ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ 2011, εκέξα Τεηάξηε θαη ψξα 
20:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα 
(ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔΥΑΜ) ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ 
Γήκνπ Λέζβνπ χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ 
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75 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο ηζρχεη. 
 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελλέα (9) 
κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ελλέα κέιε θαη νλνκαζηηθά: 
 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

1. Βαηφο Ησάλλεο Πξφεδξνο 
2. Κχηειεο Δπζηξάηηνο Α/πξφεδξνο 
3. Παξαζθεπατδεο Παλαγηψηεο 
4. Εαθεηξίνπ Παλαγηψηεο 
5. Σνππηάδνπ – Βακβνπξέιιε Αζελά 
6. Κνπκαξάο Αληψληνο 
7. Γπκλάγνο Πξνθφπηνο 
8. Λεκνλφο Γεψξγηνο 
9. Πάιιεο Γεψξγηνο 

ΑΠΟΝΣΕ 

ΚΑΝΔΗΣ 

 ( 

 
Παξνχζα ζηε ζπλεδξίαζε ςήθνπ θαη ε γξακκαηέαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
πξαθηηθψλ. 
Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην αλαθεξφκελν ζηελ πεξίιεςε ζέκα κε αξηζκ. 2  
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, εμέζεζε φηη  
 
θαη θάιεζε ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, πξνηείλνληαο  

ηελ πξνζηαζία απηψλ ησλ πεξηνρψλ αιιά κε θξηηήξηα θαη κε πξνυπνζέζεηο πνπ 
πξέπεη παξάιιεια λα εθαξκνζηνχλ 

1. Τελ άκεζε εθπφλεζε “Δηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ”. 
2. Τελ άκεζε εθπφλεζε ΣΦΟΟΑΠ. 
3. Τε ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ κειεηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εγθξίζεσλ.  



4. Τα φξηα ηεο αξηηφηεηα γηα ηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε γηα ηελ θάζε κηα απφ 
απηέο ηηο πεξηνρέο, λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηελ Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή 
Μειέηε θαη ηα ΣΦΟΟΑΠ. 

5. Τελ ιήςε νπζηαζηηθψλ θηλήηξσλ γηα ηνπο θαηνίθνπο απηψλ ησλ πεξηνρψλ 
ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα κεηαλάζηεπζεο ηνπ ελεξγνχ 
πιεζπζκνχ. 

6. Να ιεθζεί ππφςε πσο ην λεζί καο απνηειεί αθξηηηθή πεξηνρή 

.…………………………………………………………………………………………    
 Να γίλεη εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην γηα ηελ δφκεζε ζηηο 
ραξαθηεξηζκέλεο πεξηνρέο NATURA   
 
Ζ Δπηηξνπή  Πνηφηεηαο  Εσήο  κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε 
ππ΄φςε ηεο ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, φπσο θαη ηηο δηαηάμεηο N. 3852/2010. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ 
 

Να γίλεη εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην γηα ηελ δφκεζε ζηηο 
ραξαθηεξηζκέλεο πεξηνρέο NATURA. 
 
Μεηά ηνλ Πξφεδξν, ην ιφγν έιαβε ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 
θ.Πάιιεο Γεψξγηνο (αξρεγφο ηεο παξάηαμεο «Αιιαγή Πνξείαο»), πνπ εμέζεζε 
φηη δελ δέρεηαη ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη φηη ζα ηνπνζεηεζεί ζην Γεκνηηθφ 
Σπκβνχιην αθνχ πξνεγνχκελα θάλεη νινκέιεηα ηεο παξάηαμήο ηνπ. 
 
Αθνινχζεζε ςεθνθνξία, ζηελ νπνία κε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηάρζεθαλ 
επηά (7)   κέιε θαη νλνκαζηηθά νη θ.θ. : 1) Κχηειιεο   Δπζηξάηηνο,   2) 
Παξαζθεπατδεο Παλαγηψηεο, 3) Εαθεηξίνπ Παλαγηψηεο,4) Κνπκαξάο Αληψληνο, 
5) Σνππηάδνπ – Βακβνπξέιιε Αζελά, 6) Λεκνλφο Γεψξγηνο 7) Γπκλάγνο 
Πξνθφπηνο. 
      
   
Ο Πρόεδρος         Σα μέλη 

 
 
Βαηφο Ησάλλεο 

1. Κχηειεο Δπζηξάηηνο Α/πξφεδξνο 
2. Παξαζθεπατδεο Παλαγηψηεο 
3. Εαθεηξίνπ Παλαγηψηεο 
4. Σνππηάδνπ – Βακβνπξέιιε Αζελά 
5. Κνπκαξάο Αληψληνο 
6. Γπκλάγνο Πξνθφπηνο 
7. Λεκνλφο Γεψξγηνο 
8. Πάιιεο Γεψξγηνο 

 
Ακριβές Απόζπαζμα 

Ο Πρόεδρος Επιηροπής Ποιόηηηας Ζωής 
 

Βαηός Θωάννης 
 


