Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:16/2014
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 101-2014
Στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας σήµερα στις 28 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2014,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 µ.µ., ήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας µετά την αριθ. πρωτ. 29879/21.11.2014 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 2ον εκτός της Η.∆. της αριθ.16-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας.
Συµπληρωµατική απόφαση της αριθ. 98/20104 απόφασης της ∆/Κ που αφορά
γνωµοδότηση σχετικά µε άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και καθορισµό
θέσεων.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαντζίας, Πρόεδρος

Ο πρόεδρος της ∆/Κ Λευκάδας εισηγούµενος το θέµα αναφέρει στο Συµβούλιο ότι θα
πρέπει να κάνουµε συµπληρωµατική απόφαση και να καθορίσουµε δύο ακόµη θέσεις
για καντίνα σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. ΕΣ 1751/27-10-2014 έγγραφο του
Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Λευκάδας µε το
οποίο ζητά να γνωµοδοτήσουµε σχετικά µε τον αριθµό των θέσεων άσκησης
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στα όρια της ∆ηµοτικής µας Ενότητας.
Ο Πρόεδρος προτείνει τις εξής θέσεις:
Για τοποθέτηση καντίνας:
Μία -1- θέση από τη διασταύρωση Καραβέλα - Φιλοσόφων (πρώην SPRIDER)
Μία -1- θέση ανάµεσα από ΜΑΡΙΝΑ και ΚΤΕΛ
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Συµβούλιο της ∆/Κ
Γνωµοδοτεί Οµόφωνα
Για τοποθέτηση καντίνας:
Μία -1- θέση από τη διασταύρωση Καραβέλα - Φιλοσόφων (πρώην SPRIDER)

Μία -1- θέση ανάµεσα από ΜΑΡΙΝΑ και ΚΤΕΛ
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 101/2014
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ

