
 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

 Από σο ππακσικό σηρ απίθμ.4/2011 τνεδπίαςηρ σψν σακσικών Μελών 

σηρ Δημοσικήρ  Κοινόσησαρ  Παλαιοκήποτ Δήμοτ Λέςβοτ. 

 

Απ. απόυ. 9/2011 

 

  ΘΕΜΑ : «Πποέγκπιςη πώληςηρ οικοπέδοτ ςσο νεκποσαυείο σηρ 

Δημοσικήρ Κοινόσησαρ Παλαιοκήποτ για σην ανέγεπςη οικογενειακού 

σάυοτ, ανσί σιμήμασορ ». 

 

ήμεπα σην   17  Υεβποταπίοτ  σοτ 2011  έσοτρ, ημέπα Πέμπση   και 

ώπα  18.00 μ.μ.  ςτνήλθε ςε ςτνεδπίαςη σο τμβούλιο σηρ Δημ. 

Κοινόσησαρ Παλαιοκήποτ σοτ Δήμοτ Λέςβοτ  ςσο γπαυείο σηρ Δημοσικήρ 

Κοινόσησαρ Παλαιοκήποτ ύςσεπα από ππόςκληςη με απ. ππακσ. 4/11-2-

2011 επιδόθηκε  ςύμυψνα με σιρ  διασάξειρ σψν  άπθπ. 95, 96, 97, 98, 99, 

100 σοτ Ν. 3463/2006 ςε ςτνδταςμό με σιρ διασάξειρ σψν άπθπ. 88, 89, 

90 σοτ Ν. 3852/2010. 

    Αυού διαπιςσώθηκε όσι τπάπφει νόμιμα απαπσία, γιασί από σο 

ςύνολο σψν  5 μελών,  βπέθηκαν παπόνσα και σα  3, ήσοι: 

 

             Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε                                              Α Π Ο Ν Σ Ε   

    1)   Κψνςσανσίνορ Βοτφλήρ                                      

    2)   Παναγιώσηρ Φασζηνικολάοτ                       1 )  Απγύπιορ Σπιφώναρ  

    3)   Νικόλαορ Εμμανοτήλ                       2)   Ετςσπάσιορ Υψσεινόρ 

     

      

Ειςηγούμενορ ο ππόεδπορ είπε  όσι ςύμυψνα με σον νέο κανονιςμό 

νεκποσαυείψν σοτ σέψρ Δήμοτ Γέπαρ, ο οποίορ χηυίςσηκε με σην τπ. απ. 

147/2007 απόυαςη σοτ Δημοσικού τμβοτλίοτ Γέπαρ και εγκπίθηκε με 

σην τπ. απ. 27718/6758/17-08-2007 απόυαςη σοτ Γενικού Γπαμμασέα 

σηρ Πεπιυέπειαρ Βοπείοτ Αιγαίοτ ςε ςτνδταςμό με σιρ διασάξειρ σψν απ. 

88,89,90 σοτ Ν. 3852/2010, έφοτμε ση δτνασόσησα να ικανοποιήςοτμε σο 

αίσημα  σηρ κ. Ζψγπάυοτ Ειπήνηρ για αγοπά οικοπέδοτ ανσί σιμήμασορ   

1500 ετπώ, για ανέγεπςη οικογενειακού σάυοτ, ςσο νεκποσαυείο σηρ 

Δημοσικήρ Κοινόσησαρ Παλαιοκήποτ. 

 

Σο τμβούλιο σηρ Δημοσικήρ Κοινόσησαρ 

 



Μεσά από διαλογική ςτζήσηςη και έφονσαρ τπόχιν: 

σιρ  διασάξειρ σψν άπθπ. 95, 96, 97, 98, 99, 100 σοτ Ν. 3463/2006 ςε 

ςτνδταςμό με σιρ διασάξειρ σψν άπθπψν 88, 89, 90 σοτ Ν. 3852/2010  

 

 

 

Απουαςίζει 

 

α) σην ικανοποίηςη σοτ αισήμασορ σηρ κ. Ζψγπάυοτ Ειπήνηρ σοτ 

Επμολάοτ για σην πώληςη οικοπέδοτ πποκειμένοτ να κασαςκεταςσεί 

οικογενειακόρ σάυορ ςσο Δημοσικό νεκποσαυείο Παλαιοκήποτ 

Δημοσικήρ Ενόσησαρ Γέπαρ, 

β) σην πποέγκπιςη κασαςκετήρ οικογενειακού σάυοτ από σην κ. 

Ζψγπάυοτ Ειπήνη ςσο Δημοσικό νεκποσαυείο Παλαιοκήποτ σηρ 

Δημοσικήρ Ενόσησαρ Γέπαρ, 

γ) καθοπίζει διαςσάςειρ 2,20 Φ 1,40 και σιμή 1500 ετπώ, σα οποία θα 

κασασεθούν ςσα σαμεία σοτ Δήμοτ Λέςβοτ κασά σην  τπογπαυή σοτ 

ςτμυψνησικού, 

δ) εξοτςιοδοσεί σον ππόεδπο σηρ Δημοσικήρ Κοινόσησαρ Παλαιοκήποτ 

για κάθε ενέπγεια ςφεσικά με σο θέμα. 

 

 

Ύςσεπα από σα παπαπάνψ λύθηκε η ςτνεδπίαςη. 

 

Αυού ςτνσάφθηκε και τπογπάυσηκε σο ππακσικό ατσό τπογπάυεσαι. 

 

   

    Σα Μέλη                                                                       Ο  Ππόεδπορ                                                                               

         

 

Ακπιβέρ ανσίγπαυο από σο Ππψσόστπο 

 

Ο ππόεδπορ 

 
 

 

 

 

 

 

 




