Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:13/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:110/2011
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 26 του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά την αριθ.πρωτ.31546/21-10-2011
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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των
θεµάτων ηµερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4)Ρεκατσίνας Σπυρίδων
5)Σίδερης Αντώνιος
6) Μελάς Βασίλειος
7)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης ∆ηµήτριος
2.Μεσσήνης Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του ∆ήµου
Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2o Η.∆. : Απόφαση Επιτροπής σχετικά µε χορήγηση άδειας στάθµευσης
αυτοκινήτου στην οδό Α.Σικελιανού, κατόπιν αιτήµατος Νικολάου Βρεττού
Εισηγ: κα Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα,
Πρόεδρος της Επιτροπής
Η κα Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγούµενη το θέµα ανέφερε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, τα παρακάτω:
«Θέτω υπόψη σας την από 12-09-2011 επιστολή κου Νικολάου Βρεττού, σύµφωνα
µε την οποία αιτείται χορήγηση άδειας στάθµευσης αυτοκινήτου στην οδό
Α.Σικελιανού ».
Η κα Πρόεδρος ανέγνωσε την επιστολή σύµφωνα µε την οποία ο κος Βρεττός
ζητεί «να σταθµεύω το αυτοκίνητό του, στις θέσεις που έχετε έως σήµερα ορίσει
προς ολιγόωρη στάθµευση ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα (όχι αναπηρικές
θέσεις)» καθώς και τη συνηµµένη σε αυτή ιατρική γνωµάτευση.
Στη συνέχεια πρότεινε την αναβολή συζήτησης του θέµατος, µέχρι την
προσκόµιση από τον αιτούντα Γνωµάτευσης Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής
Επιτροπής,
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
την αναβολή συζήτησης του θέµατος, µέχρι την προσκόµιση από τον αιτούντα
Γνωµάτευσης Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

