Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:7/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:38/2011
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 15 του
μήνα Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.17567/10-06-2011
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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των
θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4)Μεσσήνης Ιωάννης
5)Ρεκατσίνας Σπυρίδων
6)Σίδερης Αντώνιος
7) Μελάς Βασίλειος
8)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου
Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 9o Η.Δ. : Απόφαση της Επιτροπής ,σχετικά με διόρθωση κτηματολογικού
διαγράμματος περιοχής Καλαβρού Τσουκαλάδων, κατόπιν της αρ.8801/13-8-10
αίτησης Κων/νου Τσέλιου και της αρ.203/11 απόφασης του Δ.Σ.
Εισηγ: κα. Σκιαδά-Πετούση Ζωή,Πρόεδρος
Η κα Σκιαδά Ζωή, εισηγούμενη το θέμα ανέφερε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
ότι :
Σχετικά με το παραπάνω θέμα έχει γίνει λεπτομερής έρευνα από αρμόδια Επιτροπή
του Δήμου και θα ήταν σωστό να παραβρεθεί και να μας ενημερώσει σχετικά ο
αρμόδιος υπάλληλος κος Φραγκούλης Επαμεινώνδας. Όμως λόγω της σημερινής
απεργίας των υπαλλήλων δεν είναι εφικτό να παραβρεθεί στη σημερινή Συνεδρίαση
της Επιτροπής .
Για το λόγο αυτό προτείνω να αναβληθεί το θέμα για επόμενη Συνεδρίαση.
Και εκάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο και
έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση , μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα αποφασίζει
Να αναβληθεί το θέμα για επόμενη Συνεδρίαση, για να μπορεί η Επιτροπή να έχει
την ανάλογη ενημέρωση ώστε να αποφασίσει.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

