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Δημάρχους & τα Δημοτικά Συμβούλια
της χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σας προσκαλεί
να πάρετε μέρος στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου, που θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 3-5 Δεκεμβρίου 2018.
Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018
και ώρα 10:00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα Α. Τριάντη), ενώ οι εργασίες
της Ολομέλειας και των Θεματικών Κύκλων θα πραγματοποιηθούν 4 και 5
Δεκεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Caravel.
Το Συνέδριο αυτό διεξάγεται σε μια κρίσιμη για την Αυτοδιοίκηση και την
Πατρίδα μας χρονική συγκυρία. Όλοι οι θεσμικοί και κοινωνικοί φορείς της χώρας μας
καλούμαστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να συμβάλλουμε δημιουργικά στην
εθνική προσπάθεια για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση και το θεσμικό εκσυγχρονισμό
της χώρας, μέσα από ένα νέο μοντέλο οργάνωσης με ισχυρή Τοπική και Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.
Η παρουσία του πολιτικού δυναμικού της Αυτοδιοίκησης στη διάρκεια των
εργασιών του Συνεδρίου είναι επιβεβλημένη, καθώς θα συζητηθούν θέματα που
απασχολούν το σύνολο το αιρετών της χώρας, όπως οι αλλαγές στον τρόπο
λειτουργίας των Δήμων, μετά την ψήφιση του «Κλεισθένη», η συμμετοχή της
αυτοδιοίκησης στο διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τα οικονομικά των
Δήμων, η ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών, η προώθηση της τοπικής
ανάπτυξης, κ.λπ.

Τις επόμενες ημέρες στον ιστότοπο της ΚΕΔΕ, θα βρείτε τις προτάσεις μας για τα
άρθρα που χρήζουν συνταγματικής αναθεώρησης και σχετίζονται με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, το πρόγραμμα και τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου, τις ώρες, τα
κανάλια και τα links μετάδοσής του, καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία που αφορά
στις εργασίες του.
Οι σύνεδροι πρέπει να απευθυνθούν στην οικεία τους Π.Ε.Δ. σχετικά με την
κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης, ενώ η
ΚΕΔΕ θα καλύψει τις αντίστοιχες δαπάνες των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού
Συμβουλίου της.
Εάν ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε κράτηση στο ξενοδοχείο Caravel
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω link κρατήσεων:
https://divanicaravel.reserve-online.net/?bkcode=KEDECONFERENCE2018&adults=1,
Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης σας, καθώς και
τον κωδικό KEDECONFERENCE2018, για να ολοκληρώσετε την κράτησή σας. Ο
κωδικός θα παραμείνει ενεργοποιημένος έως τις 23/11/2018.
Η υπηρεσία της ΚΕΔΕ είναι στη διάθεσή σας για κάθε χρήσιμη πληροφορία που
θα βοηθούσε την παρουσία σας στο συνέδριο και θα συνέβαλε στην επιτυχία του.
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