Λευκάδα 18 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθµ. Πρωτ. 27511
Προς: 1. Τα µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
∆ήµου Λευκάδας
2. κ. ∆ήµαρχο

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ης
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 29 /2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006, του άρθρου 67 του Ν.3852/10 και την αριθ.
7079/25.2.15 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούµε σε
δηµόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα γίνει στις 21 ∆εκεµβρίου 2015,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 στο ∆ιοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) µε τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
ης

ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης 9 αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους
2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση ∆.Σ. για ∆΄ κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θµιας και Β/θµιας
Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων έτους 2015.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος ∆.Ε.Π.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση ∆.Σ. για την έγκριση δαπάνης παράθεσης δείπνου, κατά την συνεδρίαση της ΠΕ∆
Ιονίων Νήσων που πραγµατοποιήθηκε στη Λευκάδα και έγκριση διάθεσης πίστωσης.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, εντεταλµένος σύµβουλος
ου

ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», αναδόχου εταιρείας “ Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.- P & C
DEVELOPMENT S.A.”
Eισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
ο

ο

Για το 1 και 3 θέµα: λόγω λήξης του οικονοµικού έτους 2015 θα πρέπει να γίνει αναµόρφωση του
προϋπολογισµού & διάθεση πιστώσεων προκειµένου να πληρωθούν δαπάνες και υποχρεώσεις του ∆ήµου
η
οι οποίες δηµιουργήθηκαν µετά την 14 ∆εκεµβρίου 2015 (ηµεροµηνία τελευταίας τακτικής συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου) και δεν επιδέχονται καθυστέρησης επειδή πρέπει να πληρωθούν εντός του
∆εκεµβρίου.
ο
Για το 2 θέµα: το κατεπείγον προκύπτει από την έκτακτη συνεδρίαση της ∆ΕΠ στις 18/12/2015 για την
κατεπείγουσα ∆΄ κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης για την
άµεση κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων του ∆ήµου µας.
ο
Για το 4 θέµα: λόγω καθυστέρησης της συνεδρίασης του Τεχνικού Συµβουλίου Νοµού Λευκάδας η οποία
πραγµατοποιήθηκε στις 16/12/15 εκκρεµούν πληρωµές απαραίτητες για τον δείκτη απορρόφησης του έργου
που πρέπει να γίνουν εντός του ∆εκεµβρίου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1.
2.
3.
4.

Κοινοποίηση:
κ. Βουλευτή Λευκάδας
κ. Αντιπεριφερειάρχη
Επιµελητήριο
Εµπορικό Σύλλογο Λευκάδας

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1

5.
6.
7.
8.

Εργατικό Κέντρο
Πολιτικά Κόµµατα
Μ.Μ.Ε.
∆ηµοτικές Ενότητες
µε την υποχρέωση να ενηµερώσουν
τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και 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. για να παραλαµβάνουν τις εισηγήσεις των
προς συζήτηση θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.

2

