
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. 15/2011

 

  ΘΕΜΑ : «Άμεσα καθαρισμός χόρτων στο δρόμο προς τον κάμπο καθώς και ρίξει 

μικρής ποσότητας αμμοχάλικα» 

 

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  της θερινής 
περιόδου για άλλη μία φορά θα πρέπει να ζητηθεί ο καθαρισμός των πολλές φορές 
τεράστιων χόρτων και θάμνων στις άκρες του δρόμου που οδηγεί στον κάμπο. Αυτό 
για παράδειγμα θα μπορούσε να επιτευχθεί με χρήση τσάπας. 

Να υπάρξει επίσης διόρθωση εσωτερικής οδοποιίας, καθότι σε πολλά σημεία 
ο δρόμος αρχίζει να χαλάει και η άσφαλτος, καθώς και το τσιμέντο να μαδάει.

Ανάγκη ακόμη είναι να ριχτεί μισό φορτηγό αμμοχάλικα στο χώρο της «ΨΑ» 
γιατί αυτό θα βοηθήσει τη βελτίωση του εκεί οδοστρώματος. 

 

 

 



 

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

 

Δέχεται τις απόψεις του προέδρου τονίζοντας από την πλευρά του ότι ήδη 
βρισκόμαστε σε θερινή περίοδο και οι παρεμβάσεις αυτές είναι αυτονόητες, δεν 
κοστίζουν ακριβά και ούτε χρειάζονται και πολλές εργατοώρες και ως εκ τούτο θα 
έπρεπε να είχαν ήδη γίνει και μάλιστα αυτή κυρίως την εποχή να είχαν κιόλας 
ολοκληρωθεί. 

 

 

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


