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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 29 /2013 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ης

Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 παράγραφος 5 του Ν.3852/10, σας
προσκαλούµε σε δηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, που θα γίνει την 2-12-2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 µ.µ. στο
Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου µας µε τα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης της µελέτης και των
τευχών δηµοπράτησης του έργου «Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος
Τηλεµετρίας και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας»,
υποβολή πρότασης και ορισµός υπαλλήλου για τη σύνταξη του τεχνικού δελτίου.
Εισηγητές: 1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήµαρχος
2. Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/νος Τµηµ.
Υδρευσης-Αποχέτευσης του ∆ήµου
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2013 ∆ήµου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού
Προγράµµατος.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε επικαιροποίηση εγκριτικής απόφασης για
την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου στο Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική
Μέριµνα-Αθλητισµός-Πολιτισµός-Περιβάλλον» για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων έτους 2013-2014.
Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήµαρχος,
ΘΕΜΑ 4ο:: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για
βράβευση ακτών µε το διεθνές βραβείο «Γαλάζιες Σηµαίες»για το έτος 2014.
Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήµαρχος,

Η συνεδρίαση ανά θέµα κρίνεται κατεπείγουσα επειδή:
α) για το πρώτο θέµα ισχύει προτεραιότητα υποβολής προτάσεων (η πρόσκληση
άνοιξε την 21-11-2013 και κλείνει την 31-12 2013)
β) για το δεύτερο θέµα απαιτείται να γίνει αποδοχή ποσού από ΟΑΕ∆ για την
κάλυψη εργοδοτικών εισφορών προσλαµβανόµενων ανέργων µέσω του
προγράµµατος του ΟΑΕ∆ «Προώθηση της Απασχόλησης µέσω προγραµµάτων
Κοινοφελούς χαρακτήρα»(∆ηµ. Πρόσκλ. Νο 4/2013 ΟΑΕ∆).

γ) για το τρίτο θέµα απαιτείται απόφαση του ∆.Σ. για την αποστολή των
δικαιολογητικών στο ΑΣΕΠ για έγκριση.
δ) για το τέταρτο θέµα επειδή η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της
πρότασης είναι η 2-12-2013.

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο
4. Πολιτικά Κόµµατα
5. Μ.Μ.Ε.
6. Σύλλογο Εργαζοµένων Ο.Τ.Α. Ν. Λευκάδας
7. ∆ηµοτικές Κοινότητες – Ενότητες:
- Λευκάδας
- Νυδριού
- Καλάµου
- Καστού
- Ελλοµένου
- Απολλωνίων
- Σφακιωτών
- Καρυάς
Προέδρους και εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων
(µε ευθύνη των αρµοδίων δηµοτικών υπαλλήλων
για την ενηµέρωσή τους)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πληρέστερη ενηµέρωση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης
παρέχεται κατόπιν συνεννόησης, από τον κο ∆ήµαρχο, τους κους Αντιδηµάρχους
και τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου.

