ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΘΚΟΤ ΣΗ ΑΡΘΘΜ. 6 / 2011
Από ηα πξαθηηθά ηεο αξηζ. 6 / 2011 ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.
Αριθμός απόθαζης 19/2011

(ΠΕΡΘΛΗΨΗ: ζρεηηθά κε ηελ
ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαη
άδεηαο κνπζηθήο θαηαζηεκάησλ
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο)

Σηε Μπηηιήλε, ζήκεξα 23 ηνπ κελόο Μαΐνπ 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
13:30 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα
Μπηηιήλεο ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔΥΑΛ (Δι. Βεληδέινπ 13-17
1ν όξνθν) ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ύζηεξα από
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ επηδόζεθε θαη δεκνζηεύηεθε
λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο
ηζρύεη.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9)
κειώλ βξέζεθαλ παξόληα έμη (7) κέιε θαη νλνκαζηηθά:

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

ΑΠΟΝΣΕ
1. Παξαζθεπαίδεο Παλαγηώηεο
2. Κνπκαξάο Αληώληνο

Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ν αξκόδηνο γηα ην ζέκα ηεο «ρνξήγεζεο
πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαη άδεηαο κνπζηθήο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ
ελδηαθέξνληνο», ζύκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ αξκόδηνπ ππαιιήινπ ηεο
Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιηρλίηνπ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλαθεξόκελν ζηελ πεξίιεςε ζέκα κε ηελ
αξηζκ. 3 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 πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαη άδεηαο κνπζηθήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ
αξκόδηνπ ππαιιήινπ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιηρλίηνπ.
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.

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Τελ ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ
ελδηαθέξνληνο θαθελείνπ, ηδηνθηεζίαο ηεο θ.Πισκαξίηε Λεκνληάο ηνπ
Νηθνιάνπ θαη ηεο Κιενλίθεο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα
Βαζηιηθώλ (Γεκνηηθή Δλόηεηα Πνιηρλίηνπ) ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.
Β) Τελ ρνξήγεζε αδείαο κνπζηθήο ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ
ελδηαθέξνληνο θαθεηέξηα, ηδηνθηεζίαο ηεο θ.Ταιηάλε Μαξίαο ηνπ Νηθνιάνπ θαη
ηεο Μπξζίλεο, πνπ βξίζθεηαη ζηε ηνπηθή θνηλόηεηα Βξίζαο (Γεκνηηθή
Δλόηεηα Πνιηρλίηνπ) ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, από ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο
έσο ηηο 31-12-2011 κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ (κε ηελ πξνϋπόζεζε
εμόθιεζεο όισλ ησλ βεβαησκέλσλ ηακεηαθά νθεηιώλ αλ ππάξρνπλ,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 285 ηνπ Ν.3463/2006).
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) Γπκλάγνο Πξνθόπηνο,
4) Σνππηάδνπ – Βακβνπξέιιε Αζελά, 5) Λεκνλόο Γεώξγηνο, 6) Πάιιεο
Γεώξγηνο.
Ο Πρόεδρος
Βαηόο Ησάλλεο

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

Ακριβές Απόζπαζμα
Ο Πρόεδρος ηης Επιηροπής Ποιόηηηας Ζωής
ΒΑΣΟ ΘΩΑΝΝΗ

