Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ: 9/2011
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης:14/2011
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 1Ο : Ενηµέρωση ∆ηµάρχου-Αντιδηµάρχων.
Εισηγητής: Αραβανής Κώστας, ∆ήµαρχος Λευκάδας, Πρόεδρος
Εκτελεστικής Επιτροπής .
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα της ηµερήσιας διάταξης
ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής για θέµατα που αφορούν στο ∆ήµο ως
εξής:
Αναφέρθηκε στην τοποθέτηση των νέων Αντιδηµάρχων, ήτοι του
κ. Σούνδια Πραξιτέλη στον οποίο µεταβιβάσθηκαν αρµοδιότητες της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ( λειτουργία και συντήρηση
∆ικτύου
και
Υποδοµών
Ύδρευσης
και
Αποχέτευσης,
Ηλεκτροµηχανολογικά έργα ) και Πολεοδοµίας ( άδειες, αυθαίρετα) και

του κ. Γιαννούτσου Πέτρου ως Αντιδήµαρχου Καστού, κατά το Ν.
3979/11.
Στη συνέχεια ενηµέρωσε για τη συνάντηση της Π.Ε.∆.Ι.Ν. στη
Ζάκυνθο, για τις υδατοκαλλιέργειες (συζήτηση για το Χωροταξικό
Πλαίσιο Ιχθυοκαλλιεργειών στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας µε
συµµετοχή και του Αντιδηµάρχου κου Σώλου), για την πρόσληψη
προσωπικού ορισµένου χρόνου ( θέσεις-ειδικότητες ), για την
ασφαλιστική ενηµερότητα του ∆ήµου και ενηµέρωσε για την ανάγκη
µεταφοράς προσωπικού από τους πρώην ∆ήµους στις κεντρικές
Υπηρεσίες του ∆ήµου.
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

