Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:16/2015
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 83-2015
Στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας σήµερα στις 23 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2015,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 µ.µ., ήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας µετά την αριθ. πρωτ.22506/20.10.2015 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).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Παναγιώτης Γαντζίας
2]Σπυρίδων Πετούσης
3]Ιωάννα Ντουζέπη

ΑΠΟΝΤΕΣ
1]Γεωργία Κοντογεώργη
2]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 εντός της Η.∆. της αριθ.16-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας.
Γνωµοδότηση ∆/Κ Λευκάδας για παραχώρηση χρήσης δηµοτικού οικοπέδου
πίσω από το Κλειστό Γυµναστήριο Λευκάδας στη θέση Βαρδάνια.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαντζίας, Πρόεδρος
Ο πρόεδρος της ∆/Κ Λευκάδας εισηγούµενος το θέµα θέτει υπόψη του Συµβουλίου το
αριθ. πρωτ. ΕΣ 1751/25-09-2015 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας, ∆/νση ∆/κών
Υπηρεσιών, Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, µε το οποίο µας διαβιβάζει
αντίγραφο του αριθ. 430/07-09-2015 εγγράφου του 2ου Γυµνασίου Λευκάδας όπου
ζητάει τη παραχώρηση της χρήσης δηµοτικού οικοπέδου που βρίσκεται ΝΑ του 2ου
Γυµνασίου, όπισθεν ακριβώς από το Κλειστό Γυµναστήριο στη περιοχή Βαρδάνια,
στο 2ο Γυµνάσιο Λευκάδας, για την υλοποίηση προγράµµατος περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης καλλιέργειας σιταριού.
Προτείνω να δοθεί η χρήση του οικοπέδου για ένα χρόνο και αν το σχολείο επιθυµεί
ανανέωση του συµβολαίου να επανέλθει µε νέα αίτηση.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Συµβούλιο της ∆/Κ
Αποφασίζει Οµόφωνα
Να δοθεί η χρήση του οικοπέδου στη θέση Βαρδάνια στο 2ο Γυµνάσιο Λευκάδας για ένα
χρόνο για την υλοποίηση προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καλλιέργειας
σιταριού και αν το σχολείο επιθυµεί ανανέωση του συµβολαίου να επανέλθει µε νέα
αίτηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 83/2015
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ

