Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:2/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:8/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 23 του
μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.4065/18.2.11
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 εννιά (9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά(9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα
2)Γεωγράκης Βασίλειος
3)Μεσσήνης Ιωάννης
4)Μεσσήνη Κερασούλα
5)Ρεκατσίνας Σπυρίδων
6)Σίδερης Αντώνης
7)Μελάς Βασίλειος
8)Γαβρίλης Δημήτριος
9)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανένας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου
Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο : Απόφαση για την υλοποίηση της οριοθέτησης του χειμάρρου
Ρουπακιά και αποβολή των καταπατητών στον οριοθετημένο χείμαρρο.
Εισηγ: κ. Βικέντιος Νικόλαος
O Εισηγητής κος. Βικέντιος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δημ. Ενότητας Απολλωνίων
,ανέφερε στην Επιτροπή το ΦΕΚ 328/30-6-10 , σύμφωνα με το οποίο επικυρώνεται η
οριοθέτηση του υδατορεύματος Ρουπακιά στον οικισμό Βασιλικής του πρώην Δ.
Απολλωνίων Ν. Λευκάδας (φωτ/φο ΦΕΚ έχει δοθεί στα μέλη της Επιτροπής).
Αυτό που αιτείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας, είναι να
ορισθεί Επιτροπή η οποία θα υλοποιήσει την απόφαση του προαναφερόμενου ΦΕΚ.
Η Πρόεδρος κατόπιν των παραπάνω εκάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και μετά από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με οκτώ (8) ψήφους έναντι ενός (1)
υλοποίηση του έργου τους κάτωθι:

και ορίζει ως αρμόδια Επιτροπή για την

1.Σκλαβενίτη Γεώργιο, ειδικός συνεργάτης Δήμου Λευκάδας
2.Ραφτόπουλο Παναγιώτη, υπάλληλο Δήμου Λευκάδας με σύμβαση έργου
3.Βουκελάτο Θωμά, υπάλληλος Δήμου Λευκάδας
Το μέλος της Επιτροπής Γαβρίλης Δημήτριος, ψηφίζει αρνητικά , λέγοντας ότι κατά
τη γνώμη του ,«η συσταθείσα Επιτροπή θα προσπαθήσει να νομιμοποιήσει μια
παρανομία που έγινε επί της όχθης του ποταμού».
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

Σκιαδά Πετούση Ζωίτσα

