Λευκάδα 27 Μαΐου 2015
Αριθµ. Πρωτ. 10022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Προς: 1. Τα µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
∆ήµου Λευκάδας
2. κ. ∆ήµαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ης
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 9 /2015 KΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις 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 27 Μαΐου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο
∆ιοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) µε το παρακάτω µοναδικό θέµα:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση ∆.Σ. πρόσληψης ατόµων µε τρίµηνη σύµβαση για την ναυαγοσωστική κάλυψη των
παραλιών του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
1. Οι θέσεις των επτά (7) Ναυαγοσωστών σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 62/26.03.15 προηγούµενη
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης για την κάλυψη αµιγώς εποχικών αναγκών.
2. Με την δηµοσίευση του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α΄11.05.15) δίνεται η δυνατότητα στους ∆ήµους να
προσλάβουν ναυαγοσώστες µε τρίµηνη σύµβαση χωρίς να απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, έτσι
ώστε άµεσα να τοποθετηθούν ναυαγοσώστες στις παραλίες για την ασφάλεια των λουοµένων αλλά και
για την αποφυγή προστίµων από το Λιµεναρχείο.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιµελητήριο
4. Εµπορικό Σύλλογο Λευκάδας
5. Εργατικό Κέντρο
6. Πολιτικά Κόµµατα
7. Μ.Μ.Ε.
8. ∆ηµοτικές Ενότητες
µε την υποχρέωση να ενηµερώσουν
τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

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.

