
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/2011 Συνεδρίασης των τακτικών Μελών της Τοπικής  
Κοινότητας  Πλακάδου Δήμου Λέσβου.

Αρ. απόφ. 11/2011

  ΘΕΜΑ : «Έργα σημαντικής σημασίας για τη Τοπική Κοινότητα Πλακάδου 

Δ.Ε. Γέρας Δ. Λέσβου – Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2011»

Σήμερα την   19  Απριλίου  του 2011  έτους, ημέρα Τρίτη   και ώρα  18.00 
μ.μ.  συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικ. Κοινότητας Πλακάδου του 
Δήμου Λέσβου  στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πλακάδου ύστερα από 
πρόσκληση με αρ. πρωτ. 19/14-4-2011 επιδόθηκε  σύμφωνα με τις  διατάξεις των  
άρθρ. 95, 96, 97, 98, 99, 100 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
άρθρ. 88, 89, 90 του Ν. 3852/2010.
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμα απαρτία, γιατί από το σύνολο των  3 
μελών,  βρέθηκαν παρόντα και τα  3, ήτοι:

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
    1)   Ευστράτιος Τζανής
    2)   Ευστράτιος Τσομπανέλλης Κανένας
    3)   Γρηγόριος Λημνιός                     
    
     

 Εισηγούμενος το θέμα ο πρόεδρος είπε  ότι θα πρέπει να υποδείξουμε στο 
Δήμαρχο Λέσβου, μετά από αίτημα του ιδίου (έγγραφο με αρθμ. 20317/7-7-4-2011), 
τα έργα που είναι είτε ενταγμένα σε κάποια προγράμματα, όπως για παράδειγμα το 
ΕΣΠΑ και ο ΘΗΣΕΑΣ, είτε συνεχίζονται και χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους ή 
τη  ΣΑΤΑ των πρώην Δήμων, είτε υπάρχουν ώριμες μελέτες και είτε έργα που το νέο 
Τ.Σ. Πλακάδου θεωρεί αναγκαία για να γίνουν και να προχωρήσουν για την Τ.Κ. και 
επίσης να προβούμε στη σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος.

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας

Μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψιν:
τις  διατάξεις των άρθρ. 95, 96, 97, 98, 99, 100 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις των άρθρων 88, 89, 90 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει

Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα της Τοπικής  Κοινότητας Πλακάδου ως εξής:

1) Επισκευή κτιρίου στο Δ.Δ. Πλακάδου για τη στέγαση ΚΑΠΗ -35058 (Το έργο 
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ), αντί ποσού 55.000,00 € και 
περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:



 Μελέτη έκδοσης οικοδομικής άδειας, ποσού 15.000,00 € και
 Επισκευή κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Πλακάδου, ποσού 

40.000,00 €
2) Επέκταση Δημοτικού  κτιρίου – πάρκου Πλακάδου, αντί του ποσού των 

10.000,00 € , έργο προτεινόμενο.
3) Κατασκευή υπόστεγου στη στάση του λεωφορείου (έργο που η 

χρηματοδότησή του προβλέπεται να πληρωθεί από τη ΣΑΤΑ), αντί του ποσού 
των 2000,00 € 

4) Συντήρηση – επισκευή δημοτικών δρόμων Πλακάδου (έργο που η 
χρηματοδότησή του προβλέπεται να πληρωθεί από τη ΣΑΤΑ), αντί του ποσού 
των 10.000,00 €.

5) Συντήρηση – επισκευή αγροτικών δρόμων Πλακάδου (έργο που η 
χρηματοδότησή του προβλέπεται να πληρωθεί από τη ΣΑΤΑ), αντί του ποσού 
των 15.000,00 €.

6) Συντήρηση - Επισκευή Δικτύου ύδρευσης Πλακάδου και επιδιορθώσεις 
βλαβών που προήλθαν από εργασίες του βιολογικού (το έργο θα 
χρηματοδοτούνταν από ιδίους πόρους), αντί του ποσού των 8.000,00 €

7) Συντήρηση - Επισκευή Δικτύου αποχέτευσης Πλακάδου (το έργο θα 
χρηματοδοτούνταν από ιδίους πόρους), αντί του ποσού των 15.000,00 €

8)  Καθαρισμός οδών – αγοράς Πλακάδου αντί του ποσού των 1500,00 €, 
προτεινόμενο έργο από το Τ.Σ.

9)  Εργασίες κλαδέματος δένδρων, αντί του ποσού των 1500,00 €, προτεινόμενο 
έργο από το Τ.Σ.

10)  Καθαρισμός φρεατίων Τοπικής Κοινότητας Πλακάδου, έργο που η 
χρηματοδότησή του προβλέπεται να πληρωθεί από τη ΣΑΤΑ, αντί του ποσού 
των 5.000,00 €

11)  Καθαρισμός φρεατίων παραθαλάσσιων οικισμών (Απιδιάς Λάκκος), έργο 
που η χρηματοδότησή του προβλέπεται να πληρωθεί από τη ΣΑΤΑ, αντί του 
ποσού των 8.000,00 €

12)  Συντήρηση-Επισκευή μεγαφωνικής εγκατάστασης (το έργο θα 
χρηματοδοτούνταν από ιδίους πόρους), αντί του ποσού των 400,00 €

13)  Αγροτική οδοποιία, αντί ποσού 30.000, 00 € (έργο προτεινόμενο από το Τ.Σ. 
Πλακάδου)

14)  Ανακαίνιση Κοινοτικού – Αγροτικού ιατρείου (πρώην δημοτικό σχολείο), 
αντί ποσού 15.000,00 €, έργο προτεινόμενο από το Τ.Σ. Πλακάδου

15) Πλακόστρωση δρόμου από την Αγορά - Άγ. Βλάσιο έως το Πάρκινγκ (έργο 
προτεινόμενο), αντί του ποσού των 25.000,00 €.

16) Πλακόστρωση δρόμου από Κ. Καλέμη έως Ε. Κομνηνού (έργο προτεινόμενο) 
αντί του ποσού των 16.00,00 €.

17)  Διάνοιξη αγροτικών δρόμων κατόπιν υποδείξεως του Τ. Σ. Πλακάδου (έργο 
προτεινόμενο), αντί του ποσού των 10.000,00 €

18) Προμήθεια καθρέπτη (ορατότητας), έργο που η χρηματοδότησή του 
προβλέπεται να πληρωθεί από τη ΣΑΤΑ

19)  Διαμόρφωση (περίφραξη) γηπέδου (προτεινόμενο έργο), ποσού 10.000,00 €
20)  Διαμόρφωση οικοπέδου Νταβούλας (προτεινόμενο έργο), ποσού 5.000, 00 €
21) Τοποθέτηση σιντριβανιού στο ηρώον (προτεινόμενο έργο), ποσού 8.000,00 €
22)  Επένδυση με πλακάκια στα παρτέρια που χτίστηκαν στο Νεκροταφείο 

Πλακάδου (προτεινόμενο έργο), ποσού 5.000,00 €
23)  Επέκταση γεφυριού στον Άγιο Προκόπιο (κάτω από ιδιοκτησία Γ. Τζανή) 

(προτεινόμενο έργο), ποσού 15.000,00 €



24) Επέκταση  τσιμεντόστρωσης – καθαρισμός περιοχής χειμάρρου, γύρω στα 
150μ., στα όρια του οικισμού Πλακάδου έως περιοχή ΧΕΡΕΜΙ, αντί του 
ποσού των 30,000,00 €, προτεινόμενο έργο

 Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε και υπογράφτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται.

  
    Τα Μέλη                                                                       Ο  Πρόεδρος                                                                              
      

Ακριβές αντίγραφο από το Πρωτότυπο

Ο Πρόεδρος

Ευστράτιος Τζανής


