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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
9ης/2014 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούµε σε
δηµόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα γίνει την
28-3-2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 µ.µ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του
∆ήµου µας µε τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση ∆.Σ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού
για την προµήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο 2ο Γυµνάσιο –Λύκειο
Λευκάδας και στο 2ο-3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λευκάδας.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήµαρχος
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση της υπ΄αριθ. 339/2013 απόφασης ∆.Σ.
Εισηγητής:

Κώστας Α. Αραβανής, ∆ήµαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση ∆.Σ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την
ισχύ του άρθρου 11 του κανονισµού αποχέτευσης ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής : Κώστας Α. Αραβανής, ∆ήµαρχος
Κυριάκος Προκοπίου,
∆/ντής Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή:
Για το 1ο θέµα πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα οι διαγωνιστικές διαδικασίες
και να εκτελεστεί το έργο µέσα στο διάστηµα ισχύος της σύµβασης
συµψηφισµού µεταξύ ∆ήµου και ∆ΕΗ. Σε διαφορετική περίπτωση υπέρβασης
του χρόνου ισχύος της σύµβασης συµψηφισµού µπορεί να αλλάξει η τιµή αγοράς
της κιλοβατώρας από την ∆ΕΗ που τώρα συµφωνήθηκε στα 0,12 ευρώ /kwh.

Για το 2ο θέµα επειδή πρέπει να επισπευσθεί η διαδικασία δηµοπράτησης µετά
από επικοινωνία µε την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων αφού θα πρέπει να διορθωθεί ο τίτλος της προµήθειας στα τεύχη
δηµοπράτησης, σύµφωνα µε το αριθ. 510/11.3.14 έγγραφο της Ενδιάµεσης
∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ώστε να συµφωνεί µε τον
αναφερόµενο στο εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο της ενταγµένης πράξης
«Προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων» και όχι
«Προµήθεια υπόγειων κάδων απορριµµάτων».
Για το 3ο θέµα λόγω της άµεσης ανάγκης συνδέσεων και ελέγχου λειτουργίας
των δικτύων εν όψει της τουριστικής περιόδου.

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο
4. Πολιτικά Κόµµατα
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

