Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:17/2014
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 109-2014
Στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας σήµερα στις 11 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2014,
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16.00 µ.µ., ήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Λευκάδας µετά την αριθ. πρωτ. 31360/05.12.2014 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]Γεωργία Κοντογεώργη
3]Ιωάννα Ντουζέπη
4]Σπυρίδων Πετούσης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1]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 6ον εντός της Η.∆. της αριθ.17-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας.
Γνωµοδότηση ∆/Κ σχετικά µε ονοµατοθεσία οδού.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαντζίας, Πρόεδρος
Ο πρόεδρος της ∆/Κ Λευκάδας εισηγούµενος το θέµα θέτει υπόψη του Συµβουλίου
αίτηµα των κατοίκων του ∆. ∆. Νικιάνας να δοθεί το όνοµα ενός δρόµου στον Πάνο
Μανωλίτση του Σπύρου ο οποίος γεννήθηκε στον Αλέξανδρο Νικιάνας το 1854.
Σύµφωνα µε το ιδιόχειρο βιογραφικό του ανηψιού του ήταν Αξιωµατικός του στρατού
ξηράς και αποστρατεύτηκε το 1918 µε το βαθµό του Συνταγµατάρχη.
Συµµετείχε στο Ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897, στους δύο Βαλκανικούς πολέµους
1912-1913 και στο Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο το 1916.
Εκλέχτηκε Βουλευτής Λευκάδας στις εκλογές της 28 Νοεµβρίου 1910, ενώ ήταν
Αξιωµατικός εν ενεργεία.
Ήταν 4ος στη σειρά ψήφων µεταξύ 19 εκλεγέντων Βουλευτών της περιφέρειας
Κέρκυρας, µε το κόµµα του Ελευθέριου Βενιζέλου.
Έργα του στο νησί της Λευκάδας ήταν:
- Ανέγερση του ∆ηµοτικού Σχολείου Αλεξάνδρου
“
“
“
“
Εγκλουβής
“
“
“
“
Σύβρου
“
“
“
“
Κατωχωρίου
- ∆ιάνοιξη του δρόµου Λαζαράτων – Αλεξάνδρου
- Το βουνό των Σκάρων από εθνικό έγινε Κοινοτικό
- Ξεκίνησε τη διαδικασίας σύστασης του ΤΑΟΛ
- Έκανε το «κόναρ – τοµάνο» δηλαδή την εξασφάλιση των περιουσιών από
τους τοκογλύφους
Πέθανε το 1931 και κηδεύτηκε στον Αγ. ∆ηµήτριο στον Αλέξανδρο Λευκάδας.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω να δοθεί το όνοµα του αείµνηστου Αξιωµατικού του
Ελληνικού Στρατού Ξηράς, Απόστρατο Συνταγµατάρχη και Βουλευτή Λευκάδας
Πάνου Μανωλίτση, σε ανώνυµο ∆ηµοτικό δρόµο κάθετο της οδού Πεφανερωµένης
στο τέλος της διπλής νησίδας, δεξιά στη περιοχή πρώην ΤΡΟΪΚΑ.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Συµβούλιο της ∆/Κ
Γνωµοδοτεί Οµόφωνα
Να δοθεί το όνοµα του αείµνηστου Αξιωµατικού του Ελληνικού Στρατού Ξηράς,
Απόστρατο Συνταγµατάρχη και Βουλευτή Λευκάδας Πάνου Μανωλίτση, σε ανώνυµο
∆ηµοτικό δρόµο κάθετο της οδού Πεφανερωµένης στο τέλος της διπλής νησίδας,
δεξιά στη περιοχή πρώην ΤΡΟΪΚΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 109/2014
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ

