
   ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΣΖ ΑΡΗΘΜ. 02/ 2013 

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

           Αριθμός απόθαζης 5 / 2012  (ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ζρεηηθά κε ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε  άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Μπηηιήλεο). 

 
Σηε  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 Φξήζηνο  

5. Κνηδαδεκεηξίνπ Κσλζηαληίλα  

6. Κύηειεο Δπζηξάηηνο 

7. Λεκνλόο Γεώξγηνο 

8. Ταμείδεο Αξηζηείδεο  

9. Τζαθίξεο Ησάλλεο 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

 

 

 

Παξνύζα ζηε ζπλεδξίαζε ε αξκόδηα ππάιιεινο ηνπ Γξαθείν Αδεηώλ ΚΥΔ 
Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μπηηιήλεο Γήκνπ Λέζβνπ γηα ην ζέκα «οριζηική αθαίρεζη 
άδειας λειηοσργίας καηαζηήμαηος σγειονομικού ενδιαθέρονηος», ζύκθσλα κε 
ηελ ππ’αξηζκ. 103993/01-12-2012  εηζήγεζε ηεο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 
 
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ηέηαξην ζηελ πεξίιεςε ηεο εκεξήζηαο  δηάηαμεο ζέκα 
ελεκέξσζε  ζρεηηθά κε ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, 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 κελ αθαηξεζεί ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «θαθέ - κπαξ» ηδηνθηεζίαο 
ηνπ θ. Γάια Απόζηνινπ ηνπ Δπζηξαηίνπ θαη ηεο Δηξήλεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 
Φίνπ  αξ. 6 ζηε Μπηηιήλε, ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μπηηιήλεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, 
ιακβάλνληαο ππόςε όηη γηα ηηο παξαβάζεηο κίαο από ηηο ηξείο ζθξαγίζεηο ππάξρνπλ 
αζσσηηθέο απνθάζεηο δηθαζηεξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα νη αξηζκ. 852 θαη 854/2011 
αζσσηηθέο απνθάζεηο ηνπ Πηαηζκαηνδηθείνπ Μπηηιήλεο, νη νπνίεο αθνξνύζαο ηελ 
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αξηζκ. 1181/2011 απόθαζε πξνζσξηλήο αθαίξεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο. 
. 

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  ΟΜΟΦΧΝΑ 
 
 

Να μην αθαιρεθεί η άδεια λειηοσργίας καηαζηήμαηος σγειονομικού 
ενδιαθέρονηος «καθε- μπαρ» ιδιοκηηζίας ηοσ κ. Γάλα Απόζηολοσ ηοσ 
Δσζηραηίοσ και ηης Διρήνης ποσ βρίζκεηαι ζηην οδό Υίοσ αρ. 6  ζηη Μσηιλήνη 
ηης Γημοηικής Δνόηηηας Μσηιλήνης ηοσ Γήμοσ Λέζβοσ, λαμβάνονηας σπόυη 
όηι για ηις παραβάζεις μίας από ηις ηρεις ζθραγίζεις σπάρτοσν αθφφηικές 
αποθάζεις δικαζηηρίοσ και ζσγκεκριμένα οι αριθμ. 852 και 854/2011 
αθφφηικές αποθάζεις ηοσ Πηαιζμαηοδικείοσ Μσηιλήνης, οι οποίες αθορούζας 
ηην αριθμ. 1181/2011 απόθαζη προζφρινής αθαίρεζης ηης ζσγκεκριμένης 
άδειας λειηοσργίας.  

 
 
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 Φξήζηνο,                
4) Κνηδαδεκεηξίνπ Κσλζηαληίλα, 5) Λεκνλόο Γεώξγηνο, 7) Ταμείδεο Αξηζηείδεο  θαη  
8) Τζαθίξεο Ησάλλεο 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Σα μέλη 

Βαηόο Ησάλλεο 1. Βνπλάηζνο Γεώξγηνο 
2. Γπκλάγνο Πξνθόπηνο 
3. Κνξδώλεο Φξήζηνο  
4. Κνηδαδεκεηξίνπ Κσλζηαληίλα  
5. Κύηειεο Δπζηξάηηνο 
6. Λεκνλόο Γεώξγηνο 
7. Ταμείδεο Αξηζηείδεο  
8. Τζαθίξεο Ησάλλεο 

 
 
 

Ακριβές Απόζπαζμα 
Ο Πρόεδρος ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εφής Γήμοσ Λέζβοσ 

 
 
 

ΒΑΣΟ ΗΧΑΝΝΖ 
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