
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 

 Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2011 Συνεδρίασης των τακτικών Μελών της Τοπικής  
Κοινότητας  Πλακάδου Δήμου Λέσβου.

 

Αρ. απόφ. 12/2011

 

  ΘΕΜΑ : «Θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του ιερομάρτυρος Αγ. Βλασίου» 

 

Σήμερα στις   27  Μαϊου  του 2011  έτους, ημέρα Παρασκευή   και ώρα  19.00 
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. 21/23-5-2011 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  ενόψει  των 
θρησκευτικών εκδηλώσεων προς τιμήν του Αγ. Βλασίου που θα λάβουν χώρα στο 
χωριό  το  προσεχές  σαββατοκύριακο  (4-6-2011)  να  υπάρχει  ανάλογη  οργάνωση, 
βοήθεια και προσφορές απ’ όλους τους χωριανούς. Θα υπάρχει προετοιμασία και 
διανομή  στους  παρευρισκομένους  του  παραδοσιακού  «ΚΙΣΚΕΤΣ»,  αλλά  και 
προσπάθεια συμμετοχής χορευτικού μαθητικού συγκροτήματος, έτσι ώστε να δοθεί 
στην όλη εκδήλωση ένας πιο πανηγυρικός και επίσημος χαρακτήρας.

 

 

 

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

 

Να δεχτεί και να συμφωνήσει σε όλα με τις απόψεις και ιδέες του προέδρου 
τονίζοντας από την πλευρά του την σωστή οργάνωση και βοήθεια των 
συγχωριανών, ώστε όλη η προσπάθεια να στεφθεί με επιτυχία.

 

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


