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    ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2011
Στον Μεσαγρό και στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού του 
Δήμου Λέσβου, σήμερα  25 του μηνός  Φεβρουαρίου   του έτους 2011 και ώρα  
17:00  μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 
Μεσαγρού, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου,  που επιδόθηκε σε 
κάθε μέλος του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3852/2010 και του 
Ν.3463/2006
Αφού διαπιστώθηκε ην νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών 
βρέθηκαν παρόντες  και οι πέντε (5) ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Σιμιτσή Ταξιαρχούλα – Μέλος   Κανένας
2-Καρολίδης Μιχαήλ – Μέλος
3.-Παντελής Μιχαήλ – Μέλος                                         
4-Χατζηκωνσταντινου Ελένη - Μέλος
5.-Σκαρλάτος Αντώνιος – Μέλος

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Γρηγόριος Σιμιτζής για 
την τήρηση των πρακτικών.
Τον λόγω πήρε ο Προέδρος της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 2ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Όπως είναι γνωστό οι περισσότεροι 
αγροτικοί δρόμοι με τις συνεχείς βροχές είναι σε κακή κατάσταση, επίσης 
δημοτικοί δρόμοι χρειάζονται άμμεσα συντήρηση, επιβάλεται να προτείνουμε 
την συντήρηση τους. Επίσης η καθαριότητα της Δημοτικής Κοινότητας είναι 
ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί.Και κάλεσε το Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει τα παρακάτω:
Α) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Την άμεση διάθεση συνεργείου καθαριότητας από τον Δήμο για τον καθαρισμό 
φρεατίων –πλατειών-δρόμων-ποταμών και ράντισμα χόρτων.
Την διάθεση δημοτικού υπαλλήλου από τον Δήμο τρείς φορές την εβδομάδα για 
καθαρισμό οδών-πλατειών.
Τοποθέτηση στις δύο εισόδους του χωριού πινάκων ανακοινώσεων.
Εγγραφο για επικινδυνότητα Οθωμανικού Τεμένους καθώς και τον καθαρισμό 
του, από την Αρμόδια Υπηρεσία.
Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1)Συντήρηση-αποκατάσταση Δημοτικού δρόμου από οικία Ε.Μπέτα έως οικία 
Περκατή.
2)Συντήρηση – αποκατάσταση πλακόστρωτου από αρτοποιείο Κυμούρη έως 
οικίας Α.Βαλιού.
3)Κατασκευή τεχνικών έργων στους αγροτικούς δρόμους ΤΣΟΣΑ-ΧΑΛΑΚΑΣ-
ΣΤΑΛΟΣ-ΑΛΩΝΕΛΙ.
4)Αμεση συντήρηση του αγροτικού δικτύου (στην σημερινή του κατάσταση είναι 
αδιάβατο) και καθαρισμός φρεατίων .
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
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