ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΘΚΟΤ ΣΗ ΑΡΘΘΜ. 4 / 2011

Από ηα πξαθηηθά ηεο αξηζ. 4 / 2011 ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.
Αριθμός απόθαζης 8/2011

(ΠΕΡΘΛΗΨΗ: ζρεηηθά κε ηελ
ρνξήγεζε
αδείαο
ππαίζξηνπ
ζηάζηκνπ εκπνξίνπ)

Σηε Μπηηιήλε, ζήκεξα 11 ηνπ κελόο Απξηιίνπ 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
14:00 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 έμη (6) κέιε θαη νλνκαζηηθά:

ΠΑΡΟΝΣΕ
1. Βαηόο Ησάλλεο Πξόεδξνο
2. Κύηειιεο Δπζηξάηηνο, Αληηπξόεδξνο
3. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο
4. Σνππηάδνπ – Βακβνπξέιιε Αζελά
5. Λεκνλόο Γεώξγηνο
6. Πάιιεο Γεώξγηνο

ΑΠΟΝΣΕ
1. Παξαζθεπαίδεο Παλαγηώηεο
2. Γπκλάγνο Πξνθόπηνο
3.Κνπκαξάο Αληώληνο
.

Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ν αξκόδηνο γηα ην ζέκα ηεο «ρνξήγεζε αδείαο
ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. 19225/04-042011 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πξνζόδσλ» ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλαθεξόκελν ζηελ πεξίιεςε ζέκα κε ηελ αξηζκ.
1 ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, εμέζεζε όηη αθνξά αξκνδηόηεηα ηεο Δπηηξνπήο
Πνηόηεηαο Εσήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/2010 θαη θάιεζε ηελ
Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, πξνηείλνληαο ηελ
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ.
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε
ππ΄όςε ηεο ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, όπσο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010.

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τελ ρνξήγεζε αδείαο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ κε είδε έλδπζεο θαη
ππόδεζεο, είδε δώξσλ θαη ινηπά είδε ιηαληθνύ εκπνξίνπ, ηδηνθηεζίαο ηνπ
θ.Αλησλόπνπινπ Φξήζηνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Κσλζηαληίλαο, ζηε ζέζε
(7) επί ηνπ νξηνζεηεκέλνπ ρώξνπ αλάκεζα ζηελ Ννκαξρία θαη ην Γεκνηηθό
Θέαηξν, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ εηώλ.
Αθνινύζεζε ςεθνθνξία, ζηελ νπνία κε ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θ.Βαηνύ
Ησάλλε, ηάρζεθαλ όια ηα παξόληα κέιε (6) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη θ.θ.
1) Κύηειιεο Δπζηξάηηνο, 2) Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο, 3) Σνππηάδνπ –
Βακβνπξέιιε Αζελά, 4) Λεκνλόο Γεώξγηνο, 5) Πάιιεο Γεώξγηνο.

Ο Πρόεδρος
Βαηόο Ησάλλεο

Σα μέλη
1.Κύηειιεο Δπζηξάηηνο,
2. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο
3. Σνππηάδνπ – Βακβνπξέιιε Αζελά
4. Λεκνλόο Γεώξγηνο
5. Πάιιεο Γεώξγηνο

Ακριβές Αποζπάζμα
Ο Πρόεδρος ηης Επιηροπής Ποιόηηηας Ζωής

ΒΑΣΟ ΘΩΑΝΝΗ

