Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ: 2/2012
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης: 2/2012
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 3 του
µήνα Μαίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 µ.µ.,
συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή µετά την αριθ. πρωτ.
10666/30.4.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις.
Πρόσκληση επιδόθηκε και στο Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κο
Καραλιόλιο Γεώργιο.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Αραβανής Κώστας, Πρόεδρος
κανένας
2.Αραβανής Ελευθέριος
3.Σκιαδά Ζωή
4.Ρόκκος Στυλιανός
5.Βικέντιος Νικόλαος
6.Καρτάνος Ιωάννης
7.Σούνδιας Πραξιτέλης
8.Σώλος Φώτιος
9.Γιαννούτσος Πέτρος
ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Παρών ήταν και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ Καραλιόλιος
Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 1ο : Προγραµµατισµός έργων κατανοµής ΣΑΤΑ.
Εισηγητής: Αραβανής Κώστας, ∆ήµαρχος Λευκάδας, Πρόεδρος
Εκτελεστικής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής ότι θα πρέπει να προγραµµατισθούν
τα έργα και οι προµήθειες του ∆ήµου από τη ΣΑΤΑ 2012.
Αφού αναφέρθηκε στα µέχρι τώρα ποσά χρηµατοδότησης από τη
ΣΑΤΑ για το 2012, εισηγήθηκε να συγκεντρωθούν οι προτάσεις από τους
αρµόδιους Αντιδηµάρχους για τα έργα και τις προµήθειες που κρίνονται

απαραίτητα ανά δηµοτική Ενότητα και αφού καταγραφούν να επανέλθει
για συζήτηση το θέµα σε επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής.
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Εκτελεστική
Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της,
οµόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
να καταγραφούν οι προτάσεις για τα έργα και τις προµήθειες που
κρίνονται απαραίτητα ανά δηµοτική Ενότητα και να επανέλθει για
συζήτηση το θέµα σε επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 2/2012.
Αφού αναγνώσθηκε το απόσπασµα αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Αραβανής Κώστας

Ο Γεν. Γραµµατέας
Καραλιόλιος Γεώργιος

