Λευκάδα 5 Σεπτεµβρίου 2018
Αριθµ. Πρωτ.: 17795

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 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10
7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, σας
προσέλθετε σε δηµόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα
Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 στο ∆ιοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών
συζήτηση των παρακάτω θεµάτων:

και την υπ΄αριθ.
προσκαλούµε να
διεξαχθεί στις 6
χρήσεων) για την

ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ. 305ΚΦ Σχεδίου Πόλεως Λευκάδας.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση ∆.Σ. για σύσταση και λειτουργία της Οµάδας Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά και
δηµιουργία εγκαταστάσεων µε διαµορφωµένους χώρους για να χρησιµοποιηθούν ως εγκαταστάσεις Ατοµικής
Υγιεινής, Καθαρισµού Ιµατισµού και «Πολύκεντρου.»
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:
ο
Α) για το 1 θέµα, διότι κατόπιν του αιτήµατος παραχώρησης από το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων προς τη Γενική
Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας, οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών επεξεργάζονται
επειγόντως την υπόθεση µε εντολή του Γενικού Γραµµατέα για επίσπευση των ενεργειών και ζητούν µε το υπ'
αριθ.πρωτ.17707/4-9-2018 έγγραφο για την λήψη άµεσης απόφασης από το ∆.Σ. και υποβολή αιτήµατος για
τροποποίηση των χρήσεων γης εντός της τρέχουσας εβδοµάδας, δηλαδή µέχρι 7-9-2018.
ο
Β) για το 2 θέµα, λόγω της τελευταίας προθεσµίας ήτοι 10/9/2018, που ο ∆ήµος οφείλει να υποβάλλει, προς
τη Ειδική Γραµµατεία Ροµά, τις προτάσεις τους για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της δράσης «Βελτίωσης
Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά».

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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
τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

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. για να παραλαµβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης.
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