Λευκάδα 2 ∆εκεµβρίου 2019
Αριθµ. Πρωτ.: 24351
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 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,
της παρ. 1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 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 3 ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο ∆ιοικητήριο (αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση του παρακάτω θέµατος:
ΘΕΜΑ : Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας και Αναγκαστικού Συνδέσµου
ης
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3 ∆ιαχειριστικής Ενότητας Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, για την τελική διάθεση των Αστικών
ης
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του ∆ήµου Λευκάδας στον Χ.Υ.Τ.Α. της 3 Γ.Ε.Ν. Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
στις 2/12/2019 αναρτήθηκε στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α: 63ΘΜΟΡ1Φ-ΜΚΡ) η αρ. 262114/2019 απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου µε θέµα «∆ιαχείριση των αστικών
στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του ∆ήµου Λευκάδας, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και είναι αναγκαία &
µείζονος σηµασίας για την δηµόσια υγεία των πολιτών στο ∆ήµο Λευκάδας, η επίσπευση της διαδικασίας
µεταφοράς και τελικής διάθεσης των ηµερησίως παραγόµενων αστικών στερεών αποβλήτων του ∆ήµου µας σε
νόµιµα λειτουργούσα εγκατάσταση διάθεσης (Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων, ΧΥΤΑ).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
Κοινοποίηση:
1. Βουλευτή
2. Αντιπεριφερειάρχη
3. Προέδρους Συµβουλίων Κοινοτήτων &Προέδρους Κοινοτήτων
µε ευθύνη των αρµοδίων δηµοτικών υπαλλήλων
που ασκούν την γραµµατειακή υποστήριξη των
κοινοτήτων, για την ενηµέρωσή τους
4. Γεν. Γραµµατέα
5. Ν.Π.∆.∆.
6. Σύνδεσµο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
7. Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
8. ∆ηµοτικές Ενότητες
9. Σωµατείο εργαζοµένων ΟΤΑ
10. Επιµελητήρια
11. Εργατικό κέντρο
12. Μ.Μ.Ε.
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. ή στις υπηρεσίες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων για να
παραλαµβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
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