
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

 Από  το  πρακτικό  της  αρίθμ.  07/2011  Συνεδρίασης  των  τακτικών  Μελών  της 
Τοπικής  Κοινότητας  Πλακάδου Δήμου Λέσβου.

 

Αρ. απόφ. 25/2011

 

  ΘΕΜΑ : «Καθαρισμό περιοχής Νταβούλας - Γηπέδου» 

 

Σήμερα στις   30 Αυγούστου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη   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. 48/24-8-2011 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  2, ήτοι:

 

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

    1)   Ευστράτιος Τζανής                            

    2)   Γρηγόριος Λημνιός                                   ΚΑΝΕΝΑΣ

    3)   Ευστράτιος Τσομπανέλλης

     

 

 Εισηγούμενος το θέμα ο πρόεδρος είπε  ότι  θα πρέπει να καθαρισθεί από 
εργάτες της Δημοτικής Ενότητας η περιοχή της Νταβούλας, καθώς και του Γηπέδου 
από  ό,τι  άχρηστα  αντικείμενα  υπάρχουν  εκεί.  Ακόμη  και  από  οχήματα 
ακινητοποιημένα επί πολύ καιρό και άλλα άχρηστα αντικείμενα. 

Επίσης, να μη τοποθετούνται άκριτα και χωρίς καμιά ειδοποίηση αντικείμενα 
προς χρήση μετά από καιρό, όπως ξύλα κ.α. 

Πρέπει να υπάρξουν οι ανάλογες συστάσεις στους παραβάτες.

 

 

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 με την άποψη του προέδρου τονίζοντας από την 
πλευρά του ότι πράγματι πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στην καθαριότητα της 
περιοχής της Νταβούλας και του Γηπέδου. Να μη υπάρχουν ανεξέλεγκτες 
δραστηριότητες στο Γήπεδο και αυτό να μη χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός ή 
ιδιωτικός χώρος. 

Μάλιστα σε κάτοχο παρατημένου οχήματος να υπάρξει έγγραφη προειδοποίηση, 
ώστε αυτός να προβεί στην απομάκρυνση του. 

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


