ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 5ης/2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 18/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 5 Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας,
ύστερα από την αριθµ. 17570/31-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, µετά την µαταίωση λόγω έλλειψης
ης
η
απαρτίας της 4 Συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. κατά την 27 Αυγούστου 2018, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό
στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών µελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω έξι (6) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φίλιππας Γεώργιος (Πρόεδρος)
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Βλάχος Ευστάθιος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
4. Πολίτης Σπυρίδων
4.
5. Αρβανίτης Σπυρίδων
5.
6. Βικέντιος Νικόλαος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Τα θέµατα 2,3 και 4 της Η.∆. προτάχθηκαν και συζητήθηκαν πριν το 1 θέµα της Η.∆.
ου
Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου
ο

ΘΕΜΑ 3 : Γνωµοδότηση ΕΠΖ για παραχώρηση χρήσης πλατείας Τ.Κ. Καρυωτών ∆.Ε. Λευκάδας για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Ο κ. Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«΄Εχοντας υπόψιν µας την µε αριθ. 8/2018 απόφαση της Τ.Κ. Καρυωτών ∆.Ε. Λευκάδας για παραχώρηση
χώρου της πλατείας Τ.Κ.Καρυωτών για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων σε τµήµα της πλατείας
και
λαµβάνοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Β.∆/τος της 24.09.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 3
του Ν. 1050/80
β) το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010
προτείνω
όπως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγηθεί προς το ∆.Σ. Λευκάδας την λήψη σχετικής απόφασης περί
παραχώρησης τµήµατος της πλατείας της Τ.Κ. Καρυωτών ∆.Ε Λευκάδας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων σε
γειτονικά της πλατείας καταστήµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Β.∆/τος της
24.09.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 3 του Ν. 1050/80.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10,
- Την παραπάνω εισήγηση,
Οµόφωνα γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
για την έγκριση παραχώρησης τµήµατος της πλατείας της Τ.Κ. Καρυωτών ∆.Ε Λευκάδας για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισµάτων σε γειτονικά της πλατείας καταστήµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
13 του Β.∆/τος της 24.09.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 3 του Ν. 1050/80.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 18/2018.
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