Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ: 9/2011
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης:15/2011
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα
στις 2 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
12:00 µ.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή µετά την
αριθ. πρωτ. 32208/27.10.2011 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 επτά (7)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αραβανής Κώστας, Πρόεδρος
2.Αραβανής Ελευθέριος
κανένας
3.Σκιαδά Ζωή
4.Ρόκκος Στυλιανός
5.Βικέντιος Νικόλαος
6.Καρτάνος Ιωάννης
7.Σώλος Φώτιος,
ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Παρόν ήταν και ο νέος Αντιδήµαρχος κος Σούνδιας Πραξιτέλης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ροντογιάννη ∆ήµητρα
Γραµµατέα της Επιτροπής, Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2Ο : Πορεία εκτέλεσης αποφάσεων ∆ήµου.
Εισηγητής: Αραβανής Κώστας, ∆ήµαρχος Λευκάδας, Πρόεδρος
Εκτελεστικής Επιτροπής .
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα της ηµερήσιας διάταξης
ενηµέρωσε τα µέλη ότι στις αρµοδιότητες της Επιτροπής ανήκει και η
παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής της δηµοτικής πολιτικής
σε όλους τους τοµείς. Έτσι έγινε ενηµέρωση για τα εξής:
1. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: Το έργο Μηχανικής και Βιολογικής
Επεξεργασίας Απορριµµάτων δεν εντάσσεται στην πρότασή µας και
µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µέσω του προγράµµατος ΤΖΕΣΣΙΚΑ. Θα

υποβάλλουµε µελέτες άµεσα για την αποκατάσταση ΧΑ∆Α ΚαλάµουΚαστού.
2.Η δηµοπράτηση των ΣΜΑ βρίσκεται σε τελικό στάδιο.
3. Το ΣΧΟΑΠ θα παρουσιασθεί από τη µελετήτρια και από τον
υπηρεσιακό παράγοντα κο Προκοπίου στους φορείς και στους πολίτες
της ∆.Ε. Απολλωνίων.
4.Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ΕΥ∆ΑΠ
ακυρώθηκε από το Γ.Γ. Αποκεντρωµένης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και
∆υτικής Ελλάδας, κρίθηκε ελλειπής και αόριστη, δεν εξετάσθηκε επί της
νοµιµότητας αλλά επί της ουσίας. Θα προχωρήσουµε σε όλες τις
ενέργειες για την αντιµετώπιση του προβλήµατος ύδρευσηςαποχέτευσης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων .
Αφού αναγνώσθηκε το απόσπασµα αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Εκτελεστικής Επιτροπής
Κώστας Α. Αραβανής
∆ήµαρχος Λευκάδας

Τα Μέλη

