ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΛΦ-Η60

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 11 / 2012
Από τα πρακτικά της αριθ. 11 / 2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λέσβου.
Αριθμός απόφασης 118 / 2012 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ: σχετικά με επανεξέταση της αριθμ.
17/2012 κανονιστικής απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου).
Στη Μυτιλήνη, σήμερα 11 του μηνός Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα
14:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δήμου Λέσβου στο Δημαρχείο (2ο όροφο Ελ. Βενιζέλου 13-17, στο παλιό
γραφείο Δημάρχου), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9)
μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βατός Ιωάννης Πρόεδρος
2. Γυμνάγος Προκόπιος
3. Κύτελης Ευστράτιος
4. Λεμονός Γεώργιος
5. Ζαφειρίου Παναγιώτης
6. Κουμαράς Αντώνιος
7. Παρασκευαϊδης Παναγιώτης

1. Πάλλης Γεώργιος
2. Σουπιάδου - Βαμβουρέλλη
Αθηνά

Παρούσα στη συνεδρίαση η αρμόδια υπάλληλος Γραφείων Αδειών ΚΥΕ Δημοτικής
Ενότητας Μυτιλήνης για το θέμα «επανεξέταση της αριθμ. 17/2012 κανονιστικής
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου», σύμφωνα με την υπ’αριθμ.
80868/05-09-2012 εισήγηση της, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο θέμα στην περίληψη της ημερησίας διάταξης
ενημέρωσε
σχετικά για την επανεξέταση της αριθμ. 17/2012 κανονιστικής
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξέθεσε ότι είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 και κάλεσε την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει, προτείνοντας όσον αφορά την διαδικασία
εκτέλεσης της αριθμ. 17/2012 κανονιστικής απόφασης του Δήμου Λέσβου, σχετικά
με τον αριθμό και την χωροθέτηση των αδειών εγκατάστασης εκδιδόμενων με
αμοιβή προσώπου, τα παρακάτω:
Κάθε ενδιαφερόμενος πριν την κατάθεση αίτησης για την χορήγηση άδειας
εγκατάστασης εκδιδόμενου με αμοιβή προσώπου και όλων των απαραίτητων
δικαιολογητικών, σύμφωνα με την ΚΥΑ Τ/Τ/9946/2000 (ΦΕΚ Β 351), να καταθέτει
εφόσον το επιθυμεί και για διευκόλυνσή του αίτηση με την οποία θα ζητάει έλεγχο
ως προς την χωροθέτηση της παραπάνω άδειας μαζί με διάγραμμα της περιοχής
(απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της
εγκατάστασης όπως-οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο). Η αίτηση θα
διαβιβάζεται για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Δόμησης και Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου) και στην συνέχεια να εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
της την πρόταση του Προέδρου της, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Όσον αφορά την διαδικασία εκτέλεσης της αριθμ. 17/2012 κανονιστικής
απόφασης του Δήμου Λέσβου, σχετικά με τον αριθμό και την χωροθέτηση των
αδειών εγκατάστασης εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπου, τα παρακάτω:
Κάθε ενδιαφερόμενος πριν την κατάθεση αίτησης για την χορήγηση
άδειας εγκατάστασης εκδιδόμενου με αμοιβή προσώπου και όλων των
απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την ΚΥΑ Τ/Τ/9946/2000 (ΦΕΚ Β
351), να καταθέτει εφόσον το επιθυμεί και για διευκόλυνσή του αίτηση με την
οποία θα ζητάει έλεγχο ως προς την χωροθέτηση της παραπάνω άδειας μαζί
με διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από το οποίο να
προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης όπως-οικισμός, οδός, αριθμός ή
οικοδομικό τετράγωνο). Η αίτηση θα διαβιβάζεται για έλεγχο στις αρμόδιες
υπηρεσίες (Δ/νση Δόμησης και Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου) και στην
συνέχεια να εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση του Προέδρου κ.Βατού
Ιωάννη, τάχθηκαν όλα τα παρόντα μέλη και ονομαστικά οι κ.κ.
1) Γυμνάγος Προκόπιος,
2) Λεμονός Γεώργιος, 3) Κύτελης Ευστράτιος, 4)
Ζαφειρίου Παναγιώτης, 5) Κουμαράς Αντώνιος και 6) Παρασκευαϊδης Παναγιώτης
Ο Πρόεδρος
Βατός Ιωάννης

Τα μέλη
1. Γυμνάγος Προκόπιος
2. Κύτελης Ευστράτιος
3. Λεμονός Γεώργιος
4. Ζαφειρίου Παναγιώτης
5. Κουμαράς Αντώνιος
6. Παρασκευαϊδης Παναγιώτης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λέσβου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΕΡIBΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μυτιλήνη 12-09-2012
Α.Π.: 80868

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΗΛ: 2251350548
FAX: 2251021000
Email: adimarxos_vatos@mytilene.gr
Προς : Γραφείο Αδειών ΚΥΕ Δημοτικής
Ενότητας Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Αποστολή της με αριθμό 118 / 2012 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Λέσβου που αφορά «Επανεξέταση της αριθμ. 17/2012
κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου».
ΣΧΕΤ.: Σας αποστέλλουμε την με αριθμ. 118 / 2012 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΟΣ

