ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ.:2ην /2015 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής
κοινότητας Τσουκαλάδων του Δήμου Λευκάδας
Αριθμ. Απόφασης :5 /2015
Στις Τσουκαλάδες και στο τοπικό Γραφείο Τσουκαλάδων σήμερα την 1η του μήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2015,ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00πμ. 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 3ο :Απόφαση ΤΣ σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Λευκάδας
2014-2019
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ εισηγούμενος το 3ο θέμα είπε τα εξής:
Ο Δήμος Λευκάδας στο πλαίσιο των θεσμικών του υποχρεώσεων, εκπονεί το νέος 5ετές
πρόγραμμα 2014-2019,το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 203-2017 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) ,το άρθρο 266 Ν.3852/2010(Πρόγραμμα
Καλλικράτης) και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό:41179/23-10-2014.
Με στόχο την κατάρτιση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος που να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες, τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες της τοπικής μας κοινωνίας, ο Δήμος
Λευκάδας καλεί τους δημότες και τους φορείς του τόπου να συμβάλουν, προτείνοντας
έργα/δράσεις που να εμπίπτουν στα γεωγραφικά όρια και τις αρμοδιότητες του Δήμου
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου
αποφασίζει ομόφωνα:
Να συζητηθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Λευκάδας 2014-2019 με την
παρουσία των κατοίκων του χωριού σε ανοιχτό συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις
21/02/2015,ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00π.μ
Η Απόφαση αυτή πήρε αρ. 5/2015
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

