Απόζπαζμα
Από ηο ππακηικό ηηρ με απιθ: 2/2012
ςνεδπίαζηρ ηηρ Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ
ηος Δήμος Λεςκάδαρ
Απιθ.Απόθαζηρ: 3/2012
ηε Λεπθάδα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 3 ηνπ
κήλα Μαίος ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Πέμπηη θαη ώξα 12:00 μ.μ.,
ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ αξηζ. πξση.
10666/30.4.2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία
επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο.
Πξόζθιεζε επηδόζεθε θαη ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θν
Καξαιηόιην Γεώξγην.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9)
κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ ελλέα (9) κέιε
ΠΑΡΟΝΣΕ
ΑΠΟΝΣΕ
1.Αξαβαλήο Κώζηαο, Πξόεδξνο
θαλέλαο
2.Αξαβαλήο Διεπζέξηνο
3.θηαδά Εσή
4.Ρόθθνο ηπιηαλόο
5.Βηθέληηνο Νηθόιανο
6.Καξηάλνο Ησάλλεο
7.νύλδηαο Πξαμηηέιεο
8.ώινο Φώηηνο
9.Γηαλλνύηζνο Πέηξνο
ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο .
Παξώλ ήηαλ θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ Καξαιηόιηνο
Γεώξγηνο.
ΘΕΜΑ 2ο : Ανηικαηάζηαζη απμόδιος ςπαλλήλος γπαμμαηειακήρ
ςποζηήπιξηρ Σοπικών Κοινοηήηων Μαπανηοσωπίος και Εςγήπος
(ύβοηα).
Ειζηγηηήρ: Απαβανήρ Κώζηαρ, Δήμαπσορ Λεςκάδαρ, Ππόεδπορ
Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ.
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο:

1) ηηο δ/μεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν. 3852/10
2) ηελ αξηζκ. 1/2011 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία
απνθαζίζζεθε ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ Σνπηθώλ πκβνπιίσλ
ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Μαξαληνρσξίνπ θαη Δπγήξνπ (ύβνηα) λα
γίλεηαη από ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Φαηνύξν Γεώξγην.
3) ηελ από 20-2-2012 (κε αξηζκ. Πξση. 4184/21-2-2012) αίηεζε
παξαίηεζεο ηνπ παξαπάλσ ππαιιήινπ από ηα θαζήθνληα ηνπ
Γξακκαηέα, ε νπνία δηαβηβάζζεθε ζηε Γξακκαηεία ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο ηελ 5-3-2012.
4) ηελ αλάγθε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ησλ Σνπηθώλ πκβνπιίσλ
ησλ σο άλσ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ,
θαη εηζεγήζεθε ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο:
1. λα γίλεη απνδεθηή ε αίηεζε παξαίηεζεο ηνπ Φαηνύξνπ Γεσξγίνπ από
ηε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα θαη
2. λα νξηζζεί λένο Γξακκαηέαο γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ
Σνπηθώλ πκβνπιίσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Μαξαληνρσξίνπ θαη
Δπγήξνπ (ύβνηα) ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Πξνθόπε Γιπθεξία.
ηε ζπλέρεηα θάιεζε ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο , κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, νκόθσλα
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
-ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο παξαίηεζεο ηνπ Φαηνύξνπ Γεσξγίνπ θαη
- ηνλ νξηζκό ηεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Πξνθόπε Γιπθεξίαο σο
Γξακκαηέα ησλ Σνπηθώλ πκβνπιίσλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ
Μαξαληνρσξίνπ θαη Δπγήξνπ (ύβνηα), πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ
παξαηηεζέληνο.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 3/2012.
Αθνύ αλαγλώζζεθε ην απόζπαζκα απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:
Ο Ππόεδπορ
Απαβανήρ Κώζηαρ

Ο Γεν. Γπαμμαηέαρ
Καπαλιόλιορ Γεώπγιορ

