ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 8/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 113 /2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 14 του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.24326/1009-2012 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 (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Στο 11ο θέμα αποχώρησε ο κ. Μεσσήνης Ιωάννης.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα:Πρόεδρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Αραβανής Σπύρος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος
2) Μεσσήνης Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Αργυρού Ειρήνη, Υπάλληλο του
Λευκάδας.

Δήμου

ΘΕΜΑ 14ο Η.Δ.: Απόφαση της Επιτροπής για ορισμό δύο θέσεων για την άσκηση
υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου σε παραγωγούς
(πλην παραγωγών
αγροτικών προϊόντων) και συγκεκριμένα στο χώρο που είναι οι σημαίες στην
πλατεία της παραλίας κατόπιν της 132/2012 απόφασης Δημοτικής Ενότητας
Λευκάδας.
Εισηγητ: κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωή
Αντιδήμαρχος

Ο Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
Θέτει υπόψη των μελών της Ε.Π.Ζ. την αριθμ. 132/2012 απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Λευκάδας με την οποία αποφασίζεται να δοθούν (2) δύο θέσεις στην
πόλη της Λευκάδας για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου και συγκεκριμένα στο
χώρο που είναι οι σημαίες στην πλατεία της παραλίας.
Ακολούθως κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού
εισήγηση , μετά από διαλογική συζήτηση

έλαβε υπόψη της την παραπάνω

ομόφωνα αποφασίζει
Την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος προκειμένου να ενημερωθεί η
Ε.Π.Ζ. για το είδος των προϊόντων που θα πωλούνται.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

