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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 30 /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 14:30 µ.µ. στο
Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου µας µε τα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε έγκριση διενέργειας επαναληπτικού
ανοικτού διεθνούς δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια κοντέινερς και
οχηµάτων µεταφοράς ∆ήµου Λευκάδας,
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση ∆.Σ. για αποδοχή πίστωσης ποσού 107.415,61 ευρώ από
επιχορήγηση ∆ήµου Λευκάδας από τους ΚΑΠ έτους 2013 για την υλοποίηση του
προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» µέσω της «∆ΕΠΟΚΑΛ», για το Α’ τρίµηνο
του 2013.
Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήµαρχος
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση ∆.Σ. για αποδοχή πίστωσης ποσού 14.500,00 ευρώ από
επιχορήγηση ∆ήµου Λευκάδας από τους ΚΑΠ έτους 2013 για την υλοποίηση του
προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» µέσω του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία
«ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ
–ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», για το Α’ τρίµηνο του 2013.
Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήµαρχος
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης στο έργο
«Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφιακή Σύγκλιση» µε
στο «Ε.Φ.∆.
ΕΕΤΑΑ» και συγκεκριµένα τη δράση Νο 3 «Οδηγό Πόλης», συνολικού
προϋπολογισµού 21.961.750,00 ευρώ για τους 325 ∆ήµους της Χώρας, στα
πλαίσια της τουριστικής προβολής του ∆ήµου, και ορισµός υπεύθυνου Πράξης.
Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, ∆ήµαρχος
Η συνεδρίαση ανά θέµα κρίνεται κατεπείγουσα επειδή:
α) για το πρώτο θέµα υπάρχουν καθορισµένες προθεσµίες-πρόκειται για διεθνή
διαγωνισµό και απαιτούνται τουλάχιστον σαράντα ηµέρες από την τελευταία
δηµοσίευση µέχρι την διενέργεια του διαγωνισµού
β) για το δεύτερο και τρίτο θέµα λόγω του ότι η απόφαση επιχορήγησης ελήφθη
την 29-11-2013 και κοινοποιήθηκε την ίδια µέρα και αφορά αποδοχές
εργαζοµένων στο πρόγραµµα από το Α’ τρίµηνο 2013.

γ) για το τέταρτο θέµα η έγκριση υποβολής πρότασης και ολοκλήρωσης του
έργου θα δώσει τη δυνατότητα για υποβολή και έγκριση και δεύτερης πρότασης.
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.

