Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:8/2015
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 36-2015
Στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας σήµερα στις 14 του µήνα Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 16.00 µ.µ., ήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Λευκάδας µετά την αριθ. πρωτ.6752/08.04.2015 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).
ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Παναγιώτης Γαντζίας
2]Σπυρίδων Πετούσης
3]Βασίλειος Βαγενάς
4]Ιωάννα Ντουζέπη
5]Γεωργία Κοντογεώργη

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 5ον εντός της Η.∆. της αριθ.8-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας.
Γνωµοδότηση ∆/Κ για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου οδού Φιλοσόφων
(έναντι ΚΤΕΛ) για εγκατάσταση τσίρκου.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαντζίας, Πρόεδρος

Ο πρόεδρος της ∆/Κ Λευκάδας εισηγούµενος το θέµα θέτει υπόψη του Συµβουλίου
το αριθ. ΕΣ 621/07-04-2015 υπηρεσιακό σηµείωµα µε το οποίο µας διαβιβάζει την
αριθ. πρωτ. 6477/03-04-2015 αίτηση της Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. «Ψυχαγωγικές
Καλλιτεχνικές δραστηριότητες» και µε την οποία ζητά παραχώρηση κοινόχρηστου
χώρου περίπου 3000 τ.µ. για την εγκατάσταση τσίρκου χωρίς ζώα από 15-04-2015
έως και 26-04-2015. Ο χώρος που ζητά είναι στην οδό Φιλοσόφων (έναντι ΚΤΕΛ).
Προτείνω να παραχωρηθεί ο χώρος για την ανωτέρω δραστηριότητα εφόσον πληρεί
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Συµβούλιο της ∆/Κ
Γνωµοδοτεί Οµόφωνα
Τη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου περίπου 3000 τ,µ, στην οδό Φιλοσόφων
(έναντι ΚΤΕΛ) για την εγκατάσταση τσίρκου (χωρίς ζώα) εφόσον πληρεί τις
προϋποθέσεις που απαιτούνται.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 36/2015

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ

