Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:18/2015
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 90-2015
Στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας σήµερα στις 18 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2015,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 µ.µ., ήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας µετά την αριθ. πρωτ.27026/14.12.2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας, η οποία επιδόθηκε
στον καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 79 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Παναγιώτης Γαντζίας
2]Σπυρίδων Πετούσης
3]Ιωάννα Ντουζέπη

ΑΠΟΝΤΕΣ
1]Γεωργία Κοντογεώργη
2]Βασίλειος Βαγενάς

Πρακτικά τηρεί η Γραµµατέας της ∆/Κ κα Μαρία Παστέλη.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος της ∆/Κ κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 1ον εντός της Η.∆. της αριθ.18-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας.
Γνωµοδότηση ∆/Κ σχετικά µε αίτηση Γεωργίου Λάζαρη και Γεωργίας Λάζαρη για
καταβολή αποζηµίωσης από το ∆ήµο.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαντζίας, Πρόεδρος
Ο πρόεδρος της ∆/Κ Λευκάδας εισηγούµενος το θέµα θέτει υπόψη του Συµβουλίου το
αριθ. ΕΣ 2127 Υπηρεσιακό Σηµείωµα του ∆ήµου Λευκάδας ∆/νση Πολεοδοµίας και
Περιβάλλοντος Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών, µε το οποίο µας διαβιβάζει
αντίγραφο της υπ’ αριθ. 19236/07-09-2015 αίτησης Γεωργίου Λάζαρη και Γεωργίας
Λάζαρη κατοίκων Λευκάδας, µε την οποία ζητούν την καταβολή αποζηµίωσης από το
∆ήµο προς του δικαιούχους της ιδιοκτησίας µε Κ.Α.020212 Παρασκευής Κούρτη
κ.λ.π. όπως σχετικά προβλέπεται από την υπ’ αρ. 1/2010 κυρωµένης ∆.Π.Ε.
Παράλληλα µας διαβιβάζουν αντίγραφο πινάκων και σχεδίων της ως άνω ∆.Π.Ε. από
τους οποίους προκύπτουν υποχρεώσεις του ∆ήµου προς τους δικαιούχους που
πρέπει να καταβληθούν, προκειµένου να γίνει δυνατή η αποβολή τους από τα
ρυµοτοµηµένα και προσκυρωµένα τµήµατα, για να αποκτήσει πρόσωπο η ιδιοκτησία
των αιτούντων στον ήδη διανοιγµένο πεζόδροµο του Ρ.Σ. µπροστά από αυτήν.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Συµβούλιο της ∆/Κ

Γνωµοδοτεί Οµόφωνα
Θετικά µε το ανωτέρω αίτηµα για τη συνέχιση των διαδικασιών µε την προϋπόθεση να
τηρηθούν οι νόµιµες διαδικασίες από τις αρµόδιες υπηρεσίες εξασφαλίζοντας σε κάθε
περίπτωση τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας αλλά και των πολιτών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 90/2015
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ

