
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 08 / 2012 

 
Από τα πρακτικά της αριθ. 08 / 2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Λέσβου. 
 

           Αριθμός απόφασης 51 / 2012  (ΠΕΡΙΛΗΨΗ: σχετικά με την προέγκριση αδειών ίδρυσης 

και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος) . 

Στη  Μυτιλήνη, σήμερα 13 του  μηνός Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:20 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 οχτώ (8) μέλη και ονομαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1. Βατός Ιωάννης Πρόεδρος 
2. Ζαφειρίου Παναγιώτης  
3. Λεμονός Γεώργιος 
4. Κύτελης Ευστράτιος 
5. Πάλλης Γεώργιος 
6. Παρασκευαϊδης Παναγιώτης 
7. Σουπιάδου – Βαμβουρέλλη Αθηνά 
8. Γυμνάγος Προκόπιος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Κουμαράς Αντώνιος 
 

             
Παρόν στη συνεδρίαση ο αρμόδιος υπάλληλος της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα 
(Αδειών ΚΥΕ) για το θέμα «προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ‘’Πώληση Τυποποιημένων παγωτών 
εμφιαλωμένων και εγκυτιωμένων αναψυκτικών ποτών και ορισμένων 
ζαχαρωδών προϊόντων ήτοι προϊόντα καραμελοποιίας, μπισκοτοποιίας, 
μπισκοτοποιίας, σοκολατοποιίας εντός καταστήματος ψιλικών με δυνατότητα 
πώλησης παστεριωμένου γάλακτος και γιαούρτης σε τυποποιημένες μορφές 
καθώς και μικρής ποσότητας τριφίμων σε τυποποιημένη μορφή τα οποία δεν 
χρήζουν ψύξη’’, ιδιοκτησίας του κ. ΚΛΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ και της 
ΕΙΡΗΝΗΣ που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας 
Ευεργέτουλα  του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 53128/30-05-2012  
εισήγηση της, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο  θέμα στην περίληψη της ημερησίας 
διάταξης ενημέρωσε  σχετικά για την προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εξέθεσε ότι αφορά αρμοδιότητα της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα  με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 και κάλεσε την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει, προτείνοντας την χορήγηση προέγκρισης 
για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «’Πώληση 
Τυποποιημένων παγωτών εμφιαλωμένων και εγκυτιωμένων αναψυκτικών ποτών και 
ορισμένων ζαχαρωδών προϊόντων ήτοι προϊόντα καραμελοποιίας, μπισκοτοποιίας, 
μπισκοτοποιίας, σοκολατοποιίας εντός καταστήματος ψιλικών με δυνατότητα πώλησης 
παστεριωμένου  γάλακτος και γιαούρτης σε τυποποιημένες μορφές καθώς και μικρής 
ποσότητας τριφίμων σε τυποποιημένη μορφή τα οποία δεν χρήζουν ψύξη’’» ιδιοκτησία 



του κ.  Κλήμου Βασίλειου του Ευστρατίου και της Ειρήνης σύμφωνα με την  εισήγηση 
της υπηρεσίας.   

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, την  υπ’αριθμ. 53128/30-05-2012 εισήγηση  της υπηρεσίας και την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

.        
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
 
Την χορήγηση προέγκρισης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος  
υγειονομικού  ενδιαφέροντος ‘‘’Πώληση Τυποποιημένων παγωτών 
εμφιαλωμένων και εγκυτιωμένων αναψυκτικών ποτών και ορισμένων 
ζαχαρωδών προϊόντων ήτοι προϊόντα καραμελοποιίας, μπισκοτοποιίας, 
μπισκοτοποιίας, σοκολατοποιίας εντός καταστήματος ψιλικών με δυνατότητα 
πώλησης παστεριωμένου γάλακτος και γιαούρτης σε τυποποιημένες μορφές 
καθώς και μικρής ποσότητας τριφίμων σε τυποποιημένη μορφή τα οποία δεν 
χρήζουν ψύξη’’, ιδιοκτησίας του κ. ΚΛΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ και της 
ΕΙΡΗΝΗΣ που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας 
Ευεργέτουλα  του Δήμου Λέσβου. 
 
Η παρούσα ισχύει για τρεις μήνες, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη 
μήνες μετά από αίτηση – γνωστοποίηση στο Δήμο πριν τη λήξη του τριμήνου. 
 
Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση του Προέδρου κ.Βατού Ιωάννη,  
τάχθηκαν όλα τα παρόντα μέλη και ονομαστικά οι κ.κ. 
1) Ζαφειρίου Παναγιώτης,   2) Λεμονός Γεώργιος,  3) Κύτελης Ευστράτιος,            4) 
Γυμνάγος Προκόπιος, 5) Παρασκευαϊσης Παναγιώτης, 6) Σουπιάδου – Βαμβουρέλλη 
Αθηνά., και 7) Πάλλης Γεώργιος. 
  

Ο Πρόεδρος               Τα μέλη 
 

 
Βατός Ιωάννης 

1. Ζαφειρίου Παναγιώτης  
2. Λεμονός Γεώργιος 
3. Κύτελης Ευστράτιος 
4. Πάλλης Γεώργιος 
5. Παρασκευαϊδης Παναγιώτης 
6. Σουπιάδου – Βαμβουρέλλη Αθηνά 
7  Γυμνάγος Προκόπιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λέσβου 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΟΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 
ΔΗΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  
ΠΕΡIBΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
ΤΗΛ: 2251350548 
FAX: 2251021000 
Email: adimarxos_vatos@mytilene.gr  

                Μυτιλήνη  14-06-2012  

                          Α.Π.: 53128 

  Προς : Δημοτική Ενότητας Ευεργέτουλα 
 

  

 
 
 
ΘΕΜΑ: Αποστολή της με αριθμό 51 / 2012 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Λέσβου που αφορά την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 

ΣΧΕΤ.: Σας αποστέλλουμε την με αριθμ. 51 / 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 
 
 


