ΑΠΟΠΑΜΑ

Από σο ππακσικό σηρ απίθμ.3/2011 τνεδπίαςηρ σψν σακσικών Μελών σηρ Δημοσικήρ
Κοινόσησαρ Παπάδοτ Δήμοτ Λέςβοτ.

ΘΕΜΑ: «Ονομαςία σοτ Πολύκενσποτ Παπάδοτ ςε «ΟΔΤΕΑ ΕΛΤΣΗ»».

ΑΡΘ. ΑΠΟΥΑΗ 7/2011

ήμεπα σην

1 Μαπσίοτ σοτ 2011 έσοτρ, ημέπα Σπίση

και ώπα 7:00 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 9/23-2-2011
ππόςκληςη σοτ Πποέδποτ σηρ Δημοσικήρ Κοινόσησαρ Παπάδοτ ποτ επιδόθηκε ςε κάθε ένα
ςύμβοτλο ςύμυψνα με σιρ διασάξειρ σοτ άπθποτ 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:

ΠΑΡΟΝΣΕ

ΑΠΟΝΣΕ

1) Μιφαλάκαρ Παναγιώσηρ, Ππόεδπορ

Κανέναρ

2 ) Φασζηβαςιλείοτ σέλλα, Ανσιππόεδπορ
3) Επανψμάσηρ Ιψάννηρ
4) Φασζηγεψπγίοτ Δέςποινα
5) Ππψσούλη – Καμάσςοτ Ζαφαπώ

Ειςηγούμενορ σο θέμα σηρ ημεπήςιαρ διάσαξηρ ο Ππόεδπορ πήπε σο λόγο και είπε όσι «Ο
Παγγεπαγψσικόρ Πολισιςσικόρ ύλλογορ Γέπαρ με σο απθ. 1/13-1-2011 έγγπαυο σοτ μαρ
τπέβαλε αίσημα ςύμυψνα με σο οποίο ςσο πλαίςιο σοτ εοπσαςμού σοτ έσοτρ «ΕΛΤΣΗ»
απουάςιςε

να

πποσείνει

σην

ονομασοδοςία

σοτ

Πολύκενσποτ

Παπάδοτ

(ππώην

Ελαιοσπιβείο Χύππα) ςε Πολύκενσπο Πολισιςσικών Εκδηλώςεψν «Οδτςςέαρ Ελύσηρ».

Όπψρ γνψπίζεσαι υέσορ ςτμπληπώνονσαι 100 φπόνια από ση γέννηςη σοτ νομπελίςσα
ποιησή Οδτςςέα Ελύση. Ο Οδτςςέαρ Ελύσηρ γεννήθηκε σο 1911 και πέθανε σο 1996.
Υιλολογικό χετδώντμο σοτ Οδτςςέα Αλεποτδέλλη ο οποίορ ήσαν έναρ από σοτρ
ςημανσικόσεποτρ Έλληνερ ποιησέρ, μέλορ σηρ λογοσεφνικήρ γενιάρ σοτ ΄30 διακπίθηκε σο
1960 με σο Κπασικό Βπαβείο ποίηςηρ και σο 1979 με σο βπαβείο Νόμπελ λογοσεφνίαρ
γνψςσόρ για σα ποιησικά σοτ έπγα Άξιον Εςσί, Ήλιορ ο Ππώσορ, κ.α.
Όπψρ γνψπίζεσε η μησέπα σοτ κασαγόσαν από σον Παπάδο Λέςβοτ και ήσαν σο γένορ
Βπανά. Με αυοπμή σηρ ςτμπλήπψςηρ σψν 100 φπόνψν από σο θάνασο και για σον λόγο
ατσό πποσείνψ ςσα πλαίςια ατσών σψν εκδηλώςεψν όπψρ δώςοτμε σο όνομα σοτ
Οδτςςέα Ελύση ςσο Πολύκενσπο Παπάδοτ.
Σον λόγο πήπε ο ύμβοτλορ κ. Ιψάννηρ Επανψμάσηρ, ο οποίορ είπε όσι ο Οδτςςέαρ Ελύσηρ
ποτ σο ππαγμασικό όνομα σοτ ήσαν Αλεποτδέλληρ γεννήθηκε ςσην Κπήση για σην ποίηςη
σοτ έφει σιμηθεί από σο Κπάσορ. Εμείρ ψρ Δημοσική Κοινόσησα Παπάδοτ έφοτμε Ηπώο
Πεςόνσψν ςσο οποίο αναγπάυονσαι πολλά άσομα σα οποία θτςιάςσηκαν για σην
ελετθεπία σηρ πασπίδορ μαρ και δεν σοτρ έφοτμε σιμήςει μέφπι ςήμεπα σόςο εμείρ όςο και
κανέναρ πολισιςσικόρ

ςύλλογορ. Για σον λόγο ατσό διαυψνώ με σην απόυαςη σοτ

Πποέδποτ.
Οι

λοιποί

ύμβοτλοι

κα.

Ζαφαπώ

Ππψσούλη,

Δέςποινα

Φασζηγεψπγίοτ,

σέλλα

Φασζηβαςιλείοτ ςτμυψνούν με σην ππόσαςη σοτ Πποέδποτ.

ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΠΑΔΟΤ

Αυού έλαβε τπόχη
1. Σην ειςήγηςη σοτ Πποέδποτ
2. Σιρ διασάξειρ σοτ Ν. 3463/2006, Ν.3852/10

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ

Για σοτρ

λόγοτρ ποτ αναυέπονσαι ςσην ειςήγηςη σοτ Πποέδποτ να ονομαςθεί σο

Πολύκενσπο Παπάδοτ ςε «Οδτςςέαρ Ελύσηρ».

Αυού ςτνσάφθηκε και τπογπάυσηκε σο ππακσικό ατσό τπογπάυεσαι.

ΤΠΟΓΡΑΥΗ

ΤΠΟΓΡΑΥΕ

Ο Ππόεδπορ

Σα Μέλη

Ακπιβέρ ανσίγπαυο από σο Ππψσόστπο
Ο Ππόεδπορ

