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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
           1) Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

     2) Προς  τον κ. Δήμαρχο. 
     3) Προς τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
     4) Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.Έδρες τους

         Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας
προσκαλούμε να παρευρεθείτε  κατά την 10η συνεδρίαση  (ΕΚΤΑΚΤΗ)  του Δημοτικού Συμβουλίου για το
έτος 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις  6 του μήνα  Ιουνίου  του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη
και ώρα  20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο  Δημαρχιακό Κατάστημα
της έδρας του Δήμου,  στο Σχηματάρι,  για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα κατωτέρω
θέματα  ημερήσιας διάταξης: 

1)   Ανακληση της υπ΄αρ.129/2018 απόφασης Δ.Σ. αναφορικά με την  πρόσληψη προσωπικού με

σύμβαση  ΙΔΟΧ  δίμηνης  διάρκειας  στη  Δ/νση  Καθαριότητας  και  λήψη  νεας  απόφασης  για

πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας  , συνολικού αριθμού  15 ατόμων.

  Για  το θέμα αυτό που από   λανθασμένο προγραμματισμό σε ότι  αφορά τον αριθμό  των ατόμων που

ζητήθηκαν για να προσληφθούν, θα πρέπει να ανακαλέσουμε την 129/2018 απόφασή μας και  να λάβουμε νέα

ώστε άμεσα να προβούμε στην πρόσληψη προσωπικού λόγο του ότι   κατά τους θερινούς  μήνες ο οικισμός

Δηλεσίου παρουσιάζει αυξημένη τουριστική κίνηση και πρέπει να προστεθούν νέα δρομολόγια αποκομιδής

απορριμμάτων τόσο σε καθημερινή βάση όσο και  τις  αργίες,  και  τις  αυξημένες ανάγκες οδοκαθαρισμού ,

καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων , πλατειών και κυρίως καθαριότητας των παραλιών Δηλεσίου.

2)   Υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι  του Προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι»,  με  τίτλο  Αναβάθμιση  υποδομών  ύδρευσης  σε  τμήματα  των  Δ.Ε.
Σχηματαρίου και Οινοφύτων

3)   Υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙI του Προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  με  τίτλο Κατασκευή εσωτερικών  δικτύων αποχέτευσης  ακαθάρτων στο
Δήλεσι,  στον  Άγιο  Θωμά  και  στο  Κλειδί  και  εξωτερικά  δίκτυα  μεταφοράς  στην  ΕΕΛ
Σχηματαρίου / Οινοφύτων

   Για τα δύο αυτά έργα θα πρέπει  να καταθέσουμε πρόταση για χρηματοδότηση εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών. 
                    

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κουρουτός Μιχαήλ
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