Λευκάδα 23 Μαΐου 2019
Αριθµ. Πρωτ.: 9803

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Προς: 1. κ. ∆ήµαρχο Λευκάδας
2. Μέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις των άρθρων 93, 95 του Ν.3463/2006 και 65, 67 του Ν.3852/10, την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 του
υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούµε να προσέλθετε σε δηµόσια κατεπείγουσα
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 24 Μαϊου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στο
∆ιοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση του παρακάτω µοναδικού θέµατος:
ΘΕΜΑ: Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης: «Κατασκευή ΜΟΠΑΚ του ∆ήµου Λευκάδας» (Α’
υποέργο της οριστικής µελέτης ΜΟΠΑΚ).
Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλµένος Σύµβουλος
∆ηµήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τµήµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι λόγω της µαταιωθείσας συνεδρίασης της 20 -5-2019 του ∆.Σ. δεν
κατέστη δυνατή η συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος και σύµφωνα µε το αρ.99113/15-5-19 έγγραφο της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νήσου-∆υτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων-∆/νση ∆ιοίκησης-Τµήµα ∆ιοικ.η
Οικονοµικού Ν. Λευκάδας, πρέπει να ληφθεί άµεσα απόφαση από το ∆.Σ., προκειµένου να επικυρωθεί η 2
αναµόρφωση του πρ/σµού του ∆ήµου, χρήσης 2019.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιµελητήρια
4. Εµπορικό Σύλλογο Λευκάδας
5. Εργατικό Κέντρο
6. Πολιτικά Κόµµατα
7. Μ.Μ.Ε.
8. Σωµατείο Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
9. ∆ηµοτικές Ενότητες µε την υποχρέωση να ενηµερώσουν άµεσα
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους της περιφέρειάς τους καθώς και
τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Σηµείωση:
1. Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για αναλυτικότερη ενηµέρωση σε επιµέρους στοιχεία - έγγραφα των φακέλων των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης, µπορούν να απευθύνονται στην γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου ∆.Σ.
2. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Ελλοµένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάµου και Καστού παρακαλούνται
όπως προσέρχονται στη γραµµατεία του ∆.Σ. ή στις υπηρεσίες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων για να παραλαµβάνουν τις εισηγήσεις των
προς συζήτηση θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
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