ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΣΖ ΑΡΗΘΜ. 6 / 2011
Από ηα πξαθηηθά ηεο αξηζ. 6 / 2011 ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.
Αριθμός απόθαζης 35/2011

(ΠΔΡΗΛΖΨΖ: Αίηεκα γηα ηελ
ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο Ρ40 θαη
θίηξηλε δηαγξάκκηζε)

ηε Μπηηιήλε, ζήκεξα 23 ηνπ κελόο Μαΐνπ 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
13:30 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα
ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔΥΑΛ (Δι. Βεληδέινπ
13-17 1ν όξνθν), ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ύζηεξα
από ηελ αξηζκ. Πξση. 32300/18-05-2011 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:

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

ΑΠΟΝΣΔ
1. Παξαζθεπαίδεο Παλαγηώηεο
2. Κνπκαξάο Αληώληνο

Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ν αξκόδηνο γηα ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
«αηηήκαηα δεκνηώλ γηα ζέζεηο parking», ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκόδηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο δεκνηώλ γηα
ρνξήγεζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλαθεξόκελν ζηελ πεξίιεςε ζέκα κε ηελ
αξηζκ. 4 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 ρώξσλ ζηάζκεπζεο ζηνπο δεκόηεο θαηά πεξίπησζε, ζύκθσλα
κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε
ππόςε ηεο ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, όπσο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 75 παξ. Η ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνκέα γ’ θαη ην άξζξν 94
παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σην ηοποθέηηζη πινακίδας Ρ 40 και κίηρινη διαγράμμιζη, ποσ να
απαγορεύει ηην ζηάζη και ζηάθμεσζη οτήμαηος για μία θέζη μπροζηά
ζηον σμβοσλεσηικό ηαθμό Νέων, από 08.00 έως 15.00 καθημερινά
εκηός αββάηοσ και Κσριακής, πλην οτήμαηος επιζκεπηών ποσ θα
θέροσν ειδική πινακίδα ηοσ ζηαθμού
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) νππηάδνπ – Βακβνπξέιιε Αζελά, 5) Λεκνλόο Γεώξγηνο, 6) Πάιιεο
Γεώξγηνο.
Ο Πρόεδρος
Βαηόο Ησάλλεο

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

Ακριβές Απόζπαζμα
Ο Πρόεδρος ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής Γήμος Λέζβοσ
ΒΑΣΟ ΗΩΑΝΝΖ

