Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:4/2015
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 16-2015
Στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας σήµερα στις 20 του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 µ.µ., ήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας µετά την αριθ. πρωτ.2856/16.02.2015 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]Βασίλειος Βαγενάς
3]Γεωργία Κοντογεώργη
4]Σπυρίδων Πετούσης
5]Ιωάννα Ντουζέπη

ΑΠΟΝΤΕΣ
-----------

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 7ον εντός της Η.∆. της αριθ.4-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας.
Πρόταση ∆/Κ σχετικά µε πολεοδοµικό έλεγχο και κατεδάφιση παλαιού
ελαιοτριβείου στον οικισµό Φρυνίου
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαντζίας, Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος της ∆/Κ Λευκάδας εισηγούµενος το θέµα θέτει υπόψη του Συµβουλίου
ότι στη περιοχή του Φρυνίου και συγκεκριµένα έναντι του Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων,
υπάρχει ένα παλιό ελαιοτριβείο και κατά τη σύµφωνη γνώµη των κατοίκων του
χωριού το κτίσµα αυτό βρίσκεται σε πολύ άσχηµη κατάσταση µε αποτέλεσµα να
εγκυµονεί κινδύνους για τους ίδιους αλλά και για τους περαστικούς – επισκέπτες του
χωριού.
Η επικινδυνότητα του κτίσµατος αυτού φανερώνεται και από το γεγονός ότι οι ντόπιοι
µετέφεραν σε άλλο ασφαλές µέρος του χωριού τη µοναδική παιδική χαρά που είχαν
διότι βρίσκονταν δίπλα στο συγκεκριµένο κτίσµα.
Προτείνω να γίνει πολεοδοµικός έλεγχος και κατεδάφιση του ελαιοτριβείου προς
αποφυγή ατυχήµατος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Συµβούλιο της ∆/Κ

Προτείνει Οµόφωνα
Να γίνει πολεοδοµικός έλεγχος και κατεδάφιση του ελαιοτριβείου προς αποφυγή
ατυχήµατος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 16/2015

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ

