
                                  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της αρθ.13/2011 συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου του Δήμου 
Λέσβου 

                                                                                   Περίληψη

Αρθ.αποφ   41/11                       Συντηρηση και επισκευή δημοτικών αγροτικών 

                                               Δρόμων της Δ.Κ. Παπάδου 

 

Στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου του Δήμου Λέσβου συνήλθε σήμερα στις 22 του 
μηνός Δεκεμβρίου του ετους 2011 ημέρα Πεμπτη και ώρα 6μμ συνήλθε σε σύσκεψη το συμβούλιο 
της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου κατόπιν της από15.12.2011  εγγράφου προσκλήσεως του 
προέδρου αυτού που επιδόθηκε σε κάθε 

ενα σύμβουλο σύμφωνα με τις δ/ξεις των αρθ. 95-100 του Ν. 3463/06

Αφου διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν 
παρόντα και τα 5 μέλη.

Καθηκοντα γραμματέα ασκησε ο Δημοτικός Υπάλληλος  του Δήμου Λέσβου Παπάζογλου 
Δημήτριος

Παρόντες 1] Π αναγιώτης Μιχαλάκας πρόεδρος 2] Στέλλα Χατζηβασιλέιου 3] Ιωάννης 
Επανωμάτης 4] Δέσποινα Χατζηγεωργίου 5] Ζαχαρώ Πρωτούλη.

Απόντες  Κανένας

Εισηγούμενος το θέμα της ημερησίας δ/ξεως ο πρόεδρος  είπε ότι μετά από πολλες προσπάθειες 
που εγινα ν στον αντιδήμαρχο ηρθε επιτέλους το μηχάνημα γκρειτερ για την αποκατασταση των 
δρόμων οπου χρειάζεται και συγκεκριμένα ξεκίνησε από τον Παλαιοκήπο . πλήν όμως σε μερικές 
με΄ρες επθαθε ζημιά στα 2 ελαστικά  και οι δρόμοι εμεινα αφτιαχτοι θα πρέπει λοιπο΄ν να 
παευθυνθούμε ολοι οι πρόεδροι των Κοινοτήτων μαζί με τον αντιδήμαρχο Γέρας στον αρμόδιο 
αντιδήμαρχο Λέσβου αλλά και στο ιδιο τον Δήμαρχο ώστε το συντομότερο δυνατόν να 
επισκευασθούν και το γκρειτέρ να συνεχίσει την εργασία του και στους υπόλοιπους αγροτικούς 
δρόμους των Κοινοτήτων της Γέρας .

                    Ο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Μετά από διαλογική συζητηση και αφού ακουσε την εισηγηση του προέδρου και ελαβε υπόψη τις 
δ/ξεις των αρθ. 95-100 του Ν. 3463/06

                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

 

Να απευθυνθεί ο πρόεδρος μαζί με τους υπολοιπους προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής 
Ενότητας Γέρας και τον αντιδήμαρχο Γέρας στον αρμόδιο αντιδημαρχο Λέσβου και στον Δήμαρψο 
Λέσβου για την αποκ/ση των αγροτικών δρόμων .

 

 

                                    Συνταχθηκε και Υπογράφεται 

Ο πρόεδρος                                                           τα μέλη 



                                  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της αρθ.13/2011 συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου του Δήμου 
Λέσβου 

                                                                                   Περίληψη

Αρθ.αποφ   42/11                       Στόλισμα κεντρικού δρόμου Παπάδου 

 

Στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου του Δήμου Λέσβου συνήλθε σήμερα στις 22 του 
μηνός Δεκεμβρίου του ετους 2011 ημέρα Πεμπτη και ώρα 6μμ συνήλθε σε σύσκεψη το συμβούλιο 
της Δημοτικής Κοινότητας Παπάδου κατόπιν της από15.12.2011  εγγράφου προσκλήσεως του 
προέδρου αυτού που επιδόθηκε σε κάθε 

ενα σύμβουλο σύμφωνα με τις δ/ξεις των αρθ. 95-100 του Ν. 3463/06

Αφου διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν 
παρόντα και τα 5 μέλη.

Καθηκοντα γραμματέα ασκησε ο Δημοτικός Υπάλληλος  του Δήμου Λέσβου Παπάζογλου 
Δημήτριος

Παρόντες 1] Π αναγιώτης Μιχαλάκας πρόεδρος 2] Στέλλα Χατζηβασιλέιου 3] Ιωάννης 
Επανωμάτης 4] Δέσποινα Χατζηγεωργίου 5] Ζαχαρώ Πρωτούλη.

Απόντες  Κανένας

Εισηγούμενος το 2ο θέματος ο πρόεδρος ενημερώνει τα μελη ότι κάθε χρόνο τις χριστουγεννιάτικες 
γιορτές στηνόταν στο χώρο της πατρικούς φωτιστικό χριστουγεννιάτικο δέντρο και αναβαν 
γιαρτινά φώτα στον κεντρικό δρόμο συνδεδεμ΄ένα από στύλο  σε στύλο της ΔΕΗ όπως πολλά από 
αυτά χρειάζονται επισκευή 

            ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Μετά από διαλογική συζήτηση και εχοντας υπόψη τις τοπικές συνήθειες και συνθήκες και τις δ/ξεις 
των αρθ. 95-100 του Ν. 3463/06 

                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Να Γίνουν προσπάθειες αφής των γιορτινών στολιδιών αφού επισκευασθούν και να τοποθετηθεί 
χριστουγεννιάτικο δέντρο . 

Για τις ανωτέρω εργασίες να κληθεί ο ηλεκτρολόγος Πλωμαρίου 

 

                                     Συνταχθηκε και Υπογραφεται 

Ο πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη 

 


