Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 3ης/2017
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης: 3/2017
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στη 1 του μηνός Φεβρουαρίου του
έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική
Επιτροπή μετά την αριθ. πρωτ. 1786/27-1-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δρακονταειδής Κων/νος, Πρόεδρος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Κατηφόρης Χρήστος
6. Φίλιππας Γιώργος
7. Γιαννιώτης Οδυσσέας
8 . Κούρτης Φίλιππος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τριλίβας Χρήστος

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.Τα
πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραμματέα της Επιτροπής Σταματέλου Ανθούλα υπάλληλο του
Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ ΗΔ: «Ορισμός γραμματέα στην Τ.Κ.Απόλπαινας».
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ.Κων/νος Δρακονταειδής Δήμαρχος
Λευκάδας.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις της παρ.9 του άρθρου 84 του Ν. 3852/10 σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση
του δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου
για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, του εκπροσώπου
της τοπικής κοινότητας, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε τοπικές
κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται
κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας».
2.
Την υπ. αριθμ. 26865/13.10.14 (ΑΔΑ:73ΓΘΩΛΙ-ΩΘΥ) απόφαση του Δημάρχου Λευκάδας
σχετικά με την κατανομή προσωπικού του Δήμου Λευκάδας στις οργανικές μονάδες του ΟΕΥ.
3. Το γεγονός του ότι η υπάλληλος του Δήμου μας Κοντογιώργη Αναστασία του Νικολάου του
κλάδου Δ.Ε1 Διοικητικού που ασκεί γραμματειακή υποστήριξη στην Τ.Κ Απόλπαινας βρίσκεται
σε αναρρωτική άδεια.
Εισηγούμαι τον ορισμό του υπαλλήλου του Δήμου μας Μάλφα Γεράσιμου του
Ευαγγέλου, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού ως γραμματέα της Τ.Κ Απόλπαινας σε
αντικατάσταση της υπαλλήλου Κοντογιώργη Αναστασίας του Νικολάου, του κλάδου Δ.Ε1
Διοικητικού».
1

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τον ορισμό του υπαλλήλου του Δήμου Λευκάδας Μάλφα Γεράσιμου του Ευαγγέλου κλάδου
ΔΕ1 Διοικητικού ως Γραμματέα της Τ.Κ. Απόλπαινας .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2017.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση κήρυξε
τη λήξη της συνεδρίασης.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Ε.Ε

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΕΡΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
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