
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

 Από σο ππακσικό σηρ απίθμ.5/2011 τνεδπίαςηρ σψν σακσικών Μελών 

σηρ Δημοσικήρ  Κοινόσησαρ  Παλαιοκήποτ Δήμοτ Λέςβοτ. 

 

Απ. απόυ. 15/2011 

  ΘΕΜΑ : «Επικαιποποίηςη  απόυαςηρ  σοτ σέψρ Δήμοτ Γέπαρ για σην 

αγοπά οικοπέδοτ ςσο νεκποσαυείο σηρ Δημοσικήρ Κοινόσησαρ 

Παλαιοκήποτ για σην ανέγεπςη οικογενειακού σάυοτ, ανσί σιμήμασορ ». 

 

ήμεπα σην   21  Μαπσίοτ  σοτ 2011  έσοτρ, ημέπα Δετσέπα   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. ππψσ. 23/15-

3-2011 ποτ 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  4, 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                        

    4)   Ετςσπάσιορ Υψσεινόρ 

      

 Ειςηγούμενορ ο ππόεδπορ είπε  όσι επειδή ςσο νεκποσαυείο σηρ 

Δημοσικήρ Κοινόσησαρ Παλαιοκήποτ δεν τπήπφε διαθέςιμορ φώπορ για 

σην ανέγεπςη οικογενειακών  σάυψν, εκκπεμούςε αίσηςη σοτ κ. Υαωδά 

Επμολάοτ από σιρ 30/09/2009 για αγοπά οικοπέδοτ. ήμεπα όμψρ και 

κασόπιν σψν έπγψν επέκσαςηρ σοτ νεκποσαυείοτ ποτ ήδη έφοτν γίνει, 

είμαςσε ςε θέςη να ικανοποιήςοτμε σο αίσημα σοτ και να σοτ διαθέςοτμε 

οικόπεδο ππορ ανέγεπςη οικογενειακού σάυοτ ανσί σοτ σιμήμασορ σψν 

1500 ετπώ, επικαιποποιώνσαρ σην τπ. απ. 175/2009 απόυαςη σοτ σέψρ 

Δήμοτ Γέπαρ. 

 

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 

 

 να  επικαιποποιήςει  σην τπ. απ. 175/2009 απόυαςη σοτ σέψρ Δήμοτ 

Γέπαρ και να διαθέςει σο τπ. απιθμ. 37 οικόπεδο  ςσο Δημοσικό 

νεκποσαυείο Παλαιοκήποτ ππορ ανέγεπςη οικογενειακού σάυοτ από σον 

Υαωδά Επμόλαο σοτ Κψνςσανσίνοτ,  ανσί σοτ ποςού σψν 1500 ετπώ. 

 

 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




