
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

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

Κοινόσησαρ  Παπάδοτ Δήμοτ Λέςβοτ. 

 

ΘΕΜΑ: Επέκσαςη γευτπιού ςση θέςη «ΠΡΙΝΟ». 

 

ΑΡΘ. ΑΠΟΥΑΗ 2/2011 

 

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 ο δπόμορ από ση θέςη 

«ΝΣΟΤΜΠΑΡΔΟΤΛΑ» έψρ «ΜΑΡΜΑΡΟ» έφει αςυαλσοςσπψθεί. σην πεπιοφή «ΠΡΙΝΟ» από 

σην οποία διέπφεσαι ο δπόμορ  τπάπφει γευύπι σο οποίο κασαςκετάςσηκε ππιν πολλά 

φπόνια με μικπέρ διαςσάςειρ. Λόγψ σηρ αςυαλσόςσπψςηρ σοτ δπόμοτ τπάπφει μεγάλη 

κτκλουοπιακή κίνηςη και τπάπφει κίνδτνορ σποφαίψν αστφημάσψν. Πποσείνψ σην 

επέκσαςη σηρ γέυτπαρ». 



 

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 επέκσαςη σοτ γευτπιού ςση θέςη «ΠΡΙΝΟ» καθώρ και σην εκπόνηςη μελέσηρ 

επέκσαςηρ γέυτπαρ πεπιοφήρ «ΠΡΙΝΟΤ» 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 




