Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:8/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:41/2011
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 01 του
µήνα Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά την αριθ.πρωτ.19656/01-07-2011
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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των θεµάτων
ηµερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3)Μεσσήνης Ιωάννης
4)Ρεκατσίνας Σπυρίδων
5) Μελάς Βασίλειος
6)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης ∆ηµήτριος
2. Μεσσήνη Κερασούλα
3. Σίδερης Αντώνιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλο του
∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ ΠΡΟ Η.∆.: «Λήψη κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην
Τοπική Κοινότητα Χαραδιατίκων»
Εισηγήτρια:Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα
Πρόεδρος της Επιτροπής
Η εισηγήτρια και Πρόεδρος εισηγούµενη το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής
το µε αριθµ.187/22-06-2011 Υπηρεσιακό σηµείωµα Αντιδηµάρχου ∆ηµοτικής
Ενότητας Ελλοµένου κου Καρτάνου Ιωάννη µε το οποίο διαβιβάζει στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω συνηµµένα:
α) Την µε αριθµ.πρωτ.7/15-03-2011 απόφαση συνέλευσης πολιτών της Τ.Κ.
Χαραδιατίκων
β) Το µε αριθµ.πρωτ.1016/49/27α έγγραφο του Αστυνοµικού Τµήµατος Ελλοµένου
γ) Πίνακα που απεικονίζονται οι προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις,
προκειµένου να εισηγηθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη
Λήψη κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Τοπική Κοινότητα
Χαραδιατίκων

Η Πρόεδρος πρότεινε να διαβιβαστεί ο σχετικός φάκελος στην Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου για σύνταξη κυκλοφοριακής µελέτης και στη συνέχεια να
επανέλθει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για λήψη σχετικής απόφασης,
και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Οµόφωνα αποφασίζει
να διαβιβαστεί ο σχετικός φάκελος στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου για σύνταξη
κυκλοφοριακής µελέτης και στη συνέχεια να επανέλθει στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής για λήψη σχετικής απόφασης.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Σκιαδά Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

