
 

  ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΣΖ ΑΡΗΘΜ. 03 / 2013 

 
Από ηα πξαθηηθά ηεο αξηζ. 03 / 2013 ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 
 

           Αρηζκός απόθαζες 29 / 2013           (ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ζρεηηθά κε ηελ Σξνπνπνίεζε 
Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ Μήζπκλαο) . 

 
ηε  Μπηηιήλε, ζήκεξα 28 ηνπ  κελόο Φεβξνπαξίνπ 2013, εκέξα Πέκπηε   θαη 
ώξα 14:00 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. Κνηδαδεκεηξίνπ Κσλζηαληίλα  
5. Λεκνλόο Γεώξγηνο 
6. Σζαθίξεο Ησάλλεο  

ΑΠΟΝΣΔ 

 

1. Κνξδώλεο Χξήζηνο  

2. Κύηειιεο Δπζηξάηηνο 

3. Σαμείδεο Αξηζηείδεο  

 

 

             

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην έβδνκν ζέκα ζηελ πεξίιεςε ηεο εκεξεζίαο 
δηάηαμεο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Μήζπκλαο. Σν ξπκνηνκηθό ζρέδην ελώ πξνβιέπεη 
πεξηκεηξηθά ζε όιν ην ζρεδόλ ηνλ νηθηζκό ηε δεκηνπξγία πεξηκεηξηθνύ δξόκνπ 
όπσο εμάιινπ απαηηνύλ νη πξνδηαγξαθέο ζύληαμεο ησλ ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ, 
ηέηνην ηκήκα πεξηκεηξηθνύ δξόκνπ δελ πξνβιέθζεθε λα ππάξρεη αλαηνιηθά ην 
Ο.Σ. 49 επί ηνπ δξόκνπ πξνο Δθηαινύ δελ έρεη ιεθζεί ππόςε ε πξαγκαηηθή 
ζέζε ηνπ αζθαιηνζηξσκέλνπ δξόκνπ πξνο Δθηαινύ θαη αλ εθαξκνζηεί ην ήδε 
εγθεθξηκέλν ζρέδην όπσο ηζρύεη ζήκεξα, ζα πξέπεη ηκήκα ηνπ δξόκνπ λα 
πξνζθπξσζεί ζην απέλαληη Ο.Σ. 47 θαη ν δξόκνο λα δηαπιαηπλζεί βνξεηόηεξα ζε 
βάξνο ηεο ηδηνθηεζίαο Παξέιιε ρσξίο λα ιεθζνύλ ππόςε ηα πινπνηεκέλα όξηα 
ησλ ηδηνθηεζηώλ. Ο πξόεδξνο 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 ηελ γλσκνδόηεζε ππέξ  
ηξνπνπνίεζεο ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Μήζπκλαο ηνπ Ο.Σ. 49 όπσο απηό 
εκθαλίδεηαη ζην ζρεδηάγξακκα Σ2 ηνπ κεραληθνύ  Μηράιε Χαηδέιιε γηα λα 
ζπκκνξθσζνύλ νη δπν παξαπάλσ αηέιεηεο ρσξίο κείσζε ησλ θνηλόρξεζησλ 
ρώξσλ θαη ρσξίο λα επηδεηλώλεηαη ε πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ηεο πεξηνρήο,    
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΦ-85Ξ



 

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  αξηζκ. 10605/20-02-2013 εηζήγεζε  ηεο ππεξεζίαο. 

.        

           
 

ΓΝΧΜΟΓΟΣΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 
 
 

Τπέρ ηες ηροποποίεζες ρσκοηοκηθού ζτεδίοσ Μήζσκλας ηοσ Ο.Σ. 49 όπως 
ασηό εκθαλίδεηαη ζηο ζτεδηάγρακκα Σ2 ηοσ κεταληθού  Μητάιε Υαηδέιιε ηο 
οποίο ζσλοδεύεη ηελ παρούζα γλωκοδόηεζε. 
 

 
 
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) Κνηδαδεκεηξίνπ 
Κσλζηαληίλα, 4) Λεκνλόο Γεώξγηνο,  θαη  5) Σζαθίξεο Ησάλλεο 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Σα κέιε 

Βαηόο Ησάλλεο 1. Βνπλάηζνο Γεώξγηνο 
2. Γπκλάγνο Πξνθόπηνο 
3. Κνηδαδεκεηξίνπ Κσλζηαληίλα  
4. Λεκνλόο Γεώξγηνο 
5. Σζαθίξεο Ησάλλεο 

 
 
 

Αθρηβές Απόζπαζκα 
Ο Πρόεδρος ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εωής Γήκοσ Λέζβοσ 

 
 
 

ΒΑΣΟ ΗΧΑΝΝΖ 
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