ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ.:68ν /2015 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής
κοινότητας Τσουκαλάδων του Δήμου Λευκάδας
Αριθμ. Απόφασης : 24/2015
Στις Τσουκαλάδες και στο τοπικό Γραφείο Τσουκαλάδων σήμερα την 2η του μήνα
Ιουνίου του έτους 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00μ.μ. 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 4ο :Απόφαση ΤΣ σχετικά με την βίλα «Τιμόκλεια»
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ εισηγούμενος το 4ο θέμα είπε:
Στις 6-12-2014 με την αριθμ.20/2014 απόφαση του Τοπικού μας Συμβουλίου είχαμε
καταγγείλει την ξενοδοχειακή μονάδα “ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ” για καταπάτηση δημόσιου χώρου και
εννοούσαμε την περίφραξη και δενδροφύτευση που είχε κάνει σε παρακείμενο με την
ιδιοκτησία της ρέμα (υδρορροή , σύμφωνα με την ορολογία της υπηρεσίας σας) και την
κατάργηση κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου χαντακιού που οδηγούσε τα όμβρια ύδατα σε
γεφύρι.
Ύστερα από επικοινωνία με την υπηρεσία σας και την ιδιοκτήτρια-υπεύθυνη κ.
Τιμόκλεια Ντάνου πραγματοποιήσαμε επιτόπια παράσταση και διαπιστώσαμε ότι ο φράχτης
του ρέματος είχε πέσει. Μας ενημέρωσε ότι τον είχε τοποθετήσει για να αναχαιτίζει
γουρούνια που έβοσκαν ελεύθερα. Επίσης μας διαβεβαίωσε ότι άμεσα θα αποκαταστήσει την
ομαλή ροή των ομβρίων υδάτων.
Μετά από τα παραπάνω προτείνω να αποσύρουμε την με αριθμό 20/6-12-2014
καταγγελία δεχόμενοι τις διαβεβαιώσεις της.
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου
αποφασίζει ομόφωνα:
Να
αποσύρουμε την με αριθμό 20/6-12-2014 καταγγελία
διαβεβαιώσεις της.

δεχόμενοι τις

Η Απόφαση αυτή πήρε αρ. 24/2015
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

