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Λευκάδα 4/5/2012
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής
(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούµε την
Τετάρτη 9/5/2012 και ώρα 13.00 µ.µ. ,σε τακτική
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στο ∆ηµαρχείο για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:

Ο:

«Επικύρωση πρακτικών της δηµοπρασίας την 9-4-12,
για εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση
οµπρελοκαθισµάτων» .
ΘΕΜΑ

1

Εισηγ: κ.Αγγελος Πολίτης
Υπάλληλος ∆ήµου

ΘΕΜΑ 2Ο : «Κατάρτιση όρων δηµοπρασίας για εκµίσθωση τµηµάτων
παραλίας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στο λιµάνι της Τ/Κ
Βασιλικής».
Εισηγ: κ.Αγγελος Πολίτης
Υπάλληλος ∆ήµου

ΘΕΜΑ 3Ο : «Κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες
προσφορές για την προµήθεια στολών
του ειδικού ένστολου
προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ».
Εισηγ: κ.Αντώνης Αθανίτης
Υπάλληλος ∆ήµου

ΘΕΜΑ 4Ο : «Κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για
την προµήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, φωτοτυπικού και
εκτυπωτικού χαρτιού του ∆ήµου Λευκάδας, για το έτος 2012 ».
Εισηγ: κ.Αντώνης Αθανίτης
Υπάλληλος ∆ήµου

ΘΕΜΑ 5Ο : «Oρισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΗΤΑ,
κατόπιν αναβολής της λόγω εκλογών ».
Εισηγ: κ.Ελευθέριος Αραβανής
Υπάλληλος ∆ήµου

ΘΕΜΑ 6Ο : «Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισµού για το έργο
«∆ιαµόρφωση πλατειών σχεδίου πόλεως- παιδικές χαρές, επεκτάσεις
ΚΧ 331-ΚΧ73Α» πρ/σµού 195.000,00€ ».
Εισηγ: κ.Ελευθέριος Αραβανής
Υπάλληλος ∆ήµου

ΘΕΜΑ 7Ο : « Απόφαση της Επιτροπής για απευθείας ανάθεσης
εκπόνησης µελέτης εφαρµογής και τευχών δηµοπράτησης του έργου
«οδού εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας» πρ/σµού 15.057,00€».
Εισηγ: κ.Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής

ΘΕΜΑ 8Ο : « Απόφαση της Επιτροπής για απευθείας ανάθεση
εκπόνησης
αρχιτεκτονικής µελέτης εφαρµογής και τευχών
δηµοπράτησης « παραλίας πόλης Λευκάδας » πρ/σµού 4.515,00€».
Εισηγ: κ.Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής

ΘΕΜΑ 9Ο :

« Απόφαση της Επιτροπής για έγκριση αύξησης των
ποσοτήτων
κατά
50%
για
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ∆.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
Εισηγ:κ. Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής

ΘΕΜΑ 10Ο : « Απόφαση για ανανέωση εντολής στο ∆ικηγόρο Λευκάδας
κ.Ευστάθιο Σκλαβενίτη, για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας στις 25-5-12, σχετικά µε υπόθεση αγωγής
Θανασούλη Κων/νου κατά πρώην ∆.Ελλοµένου».
Εισηγ:κα.Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος ∆ήµου

ΘΕΜΑ 11Ο : « Απόφαση για ανάκληση απόφασης αρ.68/12 της Επιτροπής,
σχετικά µε συµβιβαστική επίλυση διαφορών του ∆ήµου µε τους δικηγόρους
κ.Θεριανό Ιωάννη και κ.Σκλαβενίτη Ευστάθιο».
Εισηγ:κα.Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος ∆ήµου

O Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.κ. Αραβανή Ανδρέα
2.κ.Γαζή Αναστάσιο
3. κ. Ζουριδάκη Ευτύχιο
4.κ. Πεντεσπίτη Νικόλαο
5.κ.Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6.κ.Μαργέλη Γεώργιο
7.κ.Μπραντζουκάκη Νικόλαο
8.κ. Γαβρίλη ∆ηµήτριο
(Με τη παράκληση σε περίπτωση
απουσίας σας να ειδοποιηθούν τα αναπληρωµατικά µέλη

µε τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.κ. Γιαννούτσο Πέτρο
2.κ.Μεσσήνη Κερασούλα
3.κ.Ρεκατσίνα Σπυρίδωνα
4.κ. Λιβιτσάνο Γεράσιµο

