Λευκάδα 27 Σεπτεµβρίου 2018
Αριθµ. Πρωτ.: 19391

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 και την υπ΄αριθ.
7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούµε να
προσέλθετε σε δηµόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 27
Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 στο ∆ιοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την
συζήτηση των παρακάτω θεµάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του
έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ» α) υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ» προϋπολογισµού 300.000,00 €, β) υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ» προϋπολογισµού 71.099,50 € & υποβολή
αιτήµατος χρηµατοδότησης στο Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των παιδικών χαρών του ∆ήµου που έχουν
προταθεί για ένταξη στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
Εισηγητής:, Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
ΘΕΜΑ 3ο: Γνωµοδότηση ∆.Σ. για εξαίρεση αιγιαλού-ών που βρίσκονται στα όρια του ∆ήµου µας, για ειδικούς
λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κλπ) από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
ο
Για το 1 θέµα:
Κατόπιν επικοινωνίας & συνεννόησης µε το Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού στις 24 Σεπτεµβρίου 2018
προτάθηκε στο ∆ήµο να υποβάλλει αίτηµα χρηµατοδότησης για έργο «ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» µε
βάση εγκεκριµένη µελέτη, έως την Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2018.
Για το 2ο θέµα:
Προκειµένου να µην απενταχθεί η πρότασή µας «Αναβάθµιση παιδότοπων πόλης Λευκάδας» από το Πράσινο
Ταµείο λόγω εκπνοής της προθεσµίας, πρέπει να ληφθεί απόφαση του ∆.Σ. άµεσα.
Για το 3ο θέµα:
Σύµφωνα µε το υπ΄αριθ. ΓΓ∆Π0014750ΕΞ/5-9-2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών, καλούµαστε να
γνωµοδοτήσουµε για το θέµα το αργότερο µέχρι 30-09-2018.

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

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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9. ∆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.
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