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                                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  11/2011
Στον Μεσαγρό και στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού του Δήμου Λέσβου, 
σήμερα  30 του μηνός  Σεπτεμβρίου   του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή 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 του άρθρου 95,96,97 και 98 του Ν.3463/2006 και το άρθρο 83 του Ν.3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε ην νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν 
παρόντες  και οι πέντε (5) ήτοι :
 

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

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δημοτικός υπάλληλος Γρηγόριος Σιμιτζής για την τήρηση 
των πρακτικών.
 

ΘΕΜΑ 4ον: «Συζήτηση αιτήσεως Ευστρατίας Γιαννίκου του Ευστρατίου »
 

Τον λόγω πήρε ο Προέδρος της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 4ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Η  Ευστρατίας Γιαννίκου του Ευστρατίου, με σχετική 
αίτηση της αναφέρει ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με ακίνητο που συνορεύει με την 
οικία της, ιδιοκτησίας Βλοτινού κατοίκου εξωτερικού (αγνώστων λοιπών στοιχείων). Το 
ανωτέρω ακίνητο στην σημερινή μορφή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους περιοίκους 
και επιβάλεται άμμεσα να προβούμε στις νόμιμες ενέργειες για την αποκατάσταση και τον 
καθαρισμό του.Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την 
αίτηση της Ευστρατίας Γιαννίκου, την εισήγηση του Προέδρου
                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Την αναζήτηση του ιδιοκτήτη του ανωτέρω ακινήτου, και την αποστολή εγγράφου για την 
άμμεση αποκατάσταση και συντήρηση του, σε διαφορετική περίπτωση να δρομολογηθούν οι 
ενέργειες που προβλέπονται από τον Νόμο
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ



ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ                                                              ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

                                                                                                      ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

                                                                                                      ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                                                                                                      ΣΙΜΙΤΣΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ          

                                                       

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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