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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ης
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 16 /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 Αυγούστου 2015,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο ∆ιοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) µε το παρακάτω
µοναδικό θέµα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
ο

ης

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 4 αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 και
τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος έτους 2015.
Εισηγητές: Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήµαρχος
Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήµαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
Σύµφωνα µε το υπ΄αριθ. 74991/30549/14.08.15 έγγραφο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ζητήθηκε από το
∆ήµο µας η υποβολή του σχεδιασµού για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων µέχρι 31/08/2015 και
πρέπει κατεπειγόντως να εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για την σύνταξη της
σχετικής µελέτης.
Επίσης απαιτείται η εγγραφή πιστώσεων σε νέους Κ.Α.Ε. και ενίσχυση άλλων για την εκτέλεση εργασιών
αντιπυρικής προστασίας, για την καταβολή προνοιακών επιδοµάτων κλπ.)

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.

