Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:6/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:68/2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 22 του
μήνα Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.15871/1806-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4) Σούνδιας Πραξιτέλης
5) Στραγαλινός Βασίλειος
6) Μελάς Βασίλειος
7)Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος
2)Μεσσήνης Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου
Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 17ο Η.Δ.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά με τοποθέτηση απαγορευτικής για
την στάθμευση πινακίδας, στο πεζόδρομο στην πλατεία Λαζαράτων, κατόπιν της
αρ.2/12 απόφασης του Τ/Σ Λαζαράτων.

Εισηγητ:κα.Σκιαδά – Πετούση Ζωή
Πρόεδρος Επιτροπής

Η Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
“Το Τ.Σ.Λαζαράτων με την αρ.2/12 απόφασή του, εισηγείται στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής ,την τοποθέτηση μιάς απαγορευτικής
για τη στάθμευση
πινακίδας, στον πεζόδρομο δίπλα από την πλατεία Λαζαράτων, γιατί έχει
δημιουργηθεί πρόβλημα από το ανεξέλεγκτο παρκάρισμα των αμαξιών, με
αποτέλεσμα να κλείνει ο δρόμος και να εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των
μαγαζιών που βρίσκονται στην πλατεία, αλλά και των δημοτών που δεν μπορούν
να περάσουν με τα αμάξια τους για να πάνε στα σπίτια τους'.
Ακολούθως κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω
εισήγηση , μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα αποφασίζει
Συμφωνεί με την τοποθέτηση της απαγορευτικής πινακίδας στάθμευσης στον
πεζόδρομο δίπλα από την πλατεία Λαζαράτων, για τους λόγους που αναφέρονται
στην εισήγηση του Τ.Σ. Λαζαράτων.
Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο Δ.Σ.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

