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   Από σο ππακσικό σηρ απίθμ.2/2011 τνεδπίαςηρ σψν σακσικών Μελών σηρ Δημοσικήρ  

Κοινόσησαρ  Παπάδοτ Δήμοτ Λέςβοτ. 

 

  ΘΕΜΑ: «Εκπόνηςη μελέσηρ κασαςκετήρ γέυτπαρ μεσαξύ τνεσαιπιςμού Παπάδοτ και 

Παιδικού σαθμού Παπάδοτ». 

 

ΑΡΘ. ΑΠΟΥΑΗ 1/2011 

 

ήμεπα σην   1  Υεβποταπίοτ  σοτ 2011  έσοτρ, ημέπα Σπίση   και ώπα  6:30 μ.μ  ςτνήλθε ςε 

ςτνεδπίαςη σο τμβούλιο σηρ Δημ. Κοινόσησαρ Παπάδοτ σοτ Δήμοτ Λέςβοτ  ςσο γπαυείο 

σηρ Δημοσικήρ Κοινόσησαρ Παπάδοτ ύςσεπα από σην με απιθ. Ππψσ. 1 από 27/1/2011 

ππόςκληςη σοτ Πποέδποτ σηρ Δημοσικήρ Κοινόσησαρ Παπάδοτ ποτ επιδόθηκε ςε κάθε ένα 

ςύμβοτλο ςύμυψνα με σιρ διασάξειρ σοτ απθποτ 95, 96, 97 και 98 σοτ Ν. 3463/2006. 

Αυού διαπιςσώθηκε όσι τπάπφει νόμιμα απαπσία, γιασί από σο ςύνολο σψν  5 μελών,  

βπέθηκαν παπόνσα και σα  5, ήσοι: 

           

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

    1)   Μιφαλάκαρ Παναγιώσηρ, Ππόεδπορ                Κανέναρ 

    2 )  Φασζηβαςιλείοτ σέλλα, Ανσιππόεδπορ                  

    3)   Επανψμάσηρ Ιψάννηρ 

    4)   Φασζηγεψπγίοτ Δέςποινα 

    5)   Ππψσούλη – Καμάσςοτ Ζαφαπώ 

      

Ο Ππόεδπορ πήπε σο λόγο και είπε όσι «όπψρ γνψπίζεσε ςση Δημοσική Κοινόσησα Παπάδοτ 

σοτ Δήμοτ Λέςβοτ έφοτν έδπα όλερ οι δημόςιερ τπηπεςίερ σηρ Δημοσικήρ ενόσησαρ Γέπαρ 

καθώρ επίςηρ λεισοτπγούν κασαςσήμασα ειδών σπουίμψν (ςοτπεπ μάπκεσ), μίνι μάπκεσ με 

αποσέλεςμα να δημιοτπγείσαι κτκλουοπιακό ππόβλημα και καθημεπινώρ 

ανσιμεσψπίζοτμε ση δτςυοπία σψν κασοίκψν σοτ Παπάδοτ για σο ππόβλημα ατσό. Για 



ατσό θα ππέπει να πποβούμε ςσην επίλτςή σοτ και θα ππέπει να γίνει κασαςκετή 

γευτπιού ςσο πίςψ μέπορ σοτ τνεσαιπιςμού Παπάδοτ ώςσε να ςτνδέςει δτο δπόμοτρ 

ποτ θα βοηθήςοτν ςσην αποςτμυόπηςη σηρ κτκλουοπίαρ. Για σην εκσέλεςη σοτ 

ςτγκεκπιμένοτ έπγοτ απαισείσαι η εκπόνηςη μελεσών».  

 

 

 

ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΠΑΔΟΤ 

 

1. Αυού έλαβε τπόχη σιρ διασάξειρ σψν απθ. 95, 96, 97 και 98 σοτ Ν. 3463/2006 

2. Σην ειςήγηςη σοτ Πποέδποτ 

3. Σο γεγονόρ όσι απαισείσαι άμεςη λύςη ςσο ππόβλημα ατσό  

 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ 

 

Σην εκπόνηςη μελέσηρ κασαςκετή γέυτπαρ πίςψ από σο τνεσαιπιςμό Παπάδοτ η οποία 

θα ςτνδέςει δτο δπόμοτρ με αποσέλεςμα σην αποςτμυόπηςη σηρ κτκλουοπίαρ ςση 

Δημοσική Κοινόσησα Παπάδοτ.  

Εξοτςιοδοσεί σον Ππόεδπο για κάθε ςφεσική ενέπγεια για σο θέμα ατσό. 

 

 Αυού ςτνσάφθηκε και τπογπάυσηκε σο ππακσικό ατσό τπογπάυεσαι. 

 

   ΤΠΟΓΡΑΥΗ                  ΤΠΟΓΡΑΥΕ 

   Ο  Ππόεδπορ                                                                  Σα Μέλη 

 

   

 

Ακπιβέρ ανσίγπαυο από σο Ππψσόστπο 

Ο Ππόεδπορ 




