ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ.4:ην /2015 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής
κοινότητας Τσουκαλάδων του Δήμου Λευκάδας
Αριθμ. Απόφασης : 12 /2015
Στις Τσουκαλάδες και στο τοπικό Γραφείο Τσουκαλάδων σήμερα την 7η του μήνα
Μαρτίου του έτους 2015,ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00πμ. ήλθε σε συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Τσουκαλάδων μετά την
έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 88,90
του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών
ευρέθησαν παρόντα τρία (3) μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βεργίνης Αποστόλης
2. Ροντογιάννης Αναστάσιος
3.Σταματέλος Ευάγγελος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας του Τ.Σ Κονιδάρη Νικολέττα για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 5ο :Απόφαση ΤΣ για μονοπάτια
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ εισηγούμενος το 5 ο θέμα είπε:
Υπάρχουν αρκετά μονοπάτια που έχουν σήμερα κλείσει από το λόγκωμα και έχουν
γίνει αδιάβατα και που στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν. Τέτοια είναι:
· Στην περιοχή της Λαγκάδας που να ενώνει το δρόμο Τσουκαλάδων – Αγίου
Νικήτα με την παραλία και να περνάει από το παλιό γεφύρι.
· Στην περιοχή Κάτω Σκαλί που ενώνει το δρόμο με την παραλία.
· Στην περιοχή του δάσους που να ενώνει το δασικό δρόμο με το δρόμο για
Κάβαλο.
· Στην περιοχή Παπαδιές – Κεντρώματα.
· Να ανοιχτεί το παληό μονοπάτι στις Δυο Ελιές που οδηγεί από τα Σώματα
στο εκκλησάκι του Αι-Γιάννη.
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου
αποφασίζει ομόφωνα:
Ζητά από το Δήμο Λευκάδας να εντάξει στον προγραμματισμό του και τα παρακάτω
προτεινόμενα μονοπάτια.
·
·
·
·
·

Στην περιοχή της Λαγκάδας που να ενώνει το δρόμο Τσουκαλάδων – Αγίου
Νικήτα με την παραλία και να περνάει από το παλιό γεφύρι.
Στην περιοχή Κάτω Σκαλί που ενώνει το δρόμο με την παραλία.
Στην περιοχή του δάσους που να ενώνει το δασικό δρόμο με το δρόμο για
Κάβαλο.
Στην περιοχή Παπαδιές – Κεντρώματα.
Να ανοιχτεί το παληό μονοπάτι στις Δυο Ελιές που οδηγεί από τα Σώματα
στο εκκλησάκι του Αι-Γιάννη.
Η Απόφαση αυτή πήρε αρ. 12/ 2015

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται
O Πρόεδρος
Βεργίνης Αποστόλης
Ακριβές Απόσπασμα
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου
Αποστόλης Βεργίνης

Τα μέλη
Όλα τα παρόντα μέλη
Ο/Η Γραμματέας

