ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ.:10ην /2015 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής
κοινότητας Τσουκαλάδων του Δήμου Λευκάδας
Αριθμ. Απόφασης : 27/2015
Στις Τσουκαλάδες και στο τοπικό Γραφείο Τσουκαλάδων σήμερα την 12η του μήνα
Σεπτεμβρίου του έτους 2015,ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30π.μ. ήλθε σε συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Τσουκαλάδων μετά την
έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 88,90
του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών
ευρέθησαν παρόντα τρία (3) μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βεργίνης Αποστόλης
2. Ροντογιάννης Αναστάσιος
3. Σταματέλος Ευάγγελος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας του Τ.Σ Κονιδάρη Νικολέττα για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 1ο :Απόφαση ΤΣ σχετικά με τον απολογισμό του έτους 2014-2015 της Τ.Κ
Τσουκαλάδων »
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ εισηγούμενος το 1ο θέμα είπε τα εξής:
Ο Δήμαρχος Λευκάδας καλεί τα τοπικά συμβούλια να συμπληρώσουν φόρμα απολογισμού
έτους 2014-2015, η οποία θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την άντληση χρήσιμων
συμπερασμάτων με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου, προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας. Προτείνω να γίνει γενική συνέλευση τέλη Οκτωβρίου ώστε να δοθεί ο λόγος και
στους χωριανούς μας.
Ο κος Ροντογιάννης Αναστάσιος, μέλος του Τ.Σ πήρε το λόγο και είπε ότι δεν συμπληρώνει
κανένα ερωτηματολόγιο γιατί κάτι τέτοιο δεν τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το χωριό
είναι τέσσερις μήνες χωρίς νερό και θεωρεί κοροϊδία να το συμπληρώσει. Η Δημοτική αρχή
αντί να κάνει συνελεύσεις και να συμπληρώνουμε ερωτηματολόγια είναι καλύτερα να
ασχοληθεί με τα πραγματικά και ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας. Εξάλλου πολλά από
τα ερωτηθέντα υπάρχουν στο τεχνικό μας πρόγραμμα. Συμφωνησε να πραγματοποιηθεί η
γενική συνέλευση
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Να συμπληρώσει την φόρμα απολογισμού έτους 2014-2015, η οποία θα αξιοποιηθεί
αποκλειστικά και μόνο για την άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων με στόχο τη βελτίωση της
λειτουργίας του Δήμου, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας (μειοψηφούντος τον
κ.Ροντογιάννη Αναστάσιο) και αποφασίζει ομόφωνα να γίνει γενική συνέλευση τέλη
Οκτωβρίου για τον απολογισμό έτους 2014-2015ώστε να δοθεί ο λόγος και στους χωριανούς
Η Απόφαση αυτή πήρε αρ. 27/2015
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται
O Πρόεδρος
Βεργίνης Αποστόλης
Ακριβές Απόσπασμα
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου
Αποστόλης Βεργίνης

Τα μέλη
Όλα τα παρόντα μέλη
Ο/Η Γραμματέας

