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Λευκάδα 15/7/2014
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής
(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, σας καλούµε την
Τετάρτη 16/7/2014 και ώρα 12:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, στο ∆ηµαρχείο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέµατα:
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:
Α) Για το 1ο θέµα
Το θέµα κρίνεται κατεπείγον γιατί:
1. πρέπει να ολοκληρωθούν άµεσα οι διαδικασίες ανάθεσης ναυαγοσωστικών
υπηρεσιών σε 4 κενές θέσεις πολυσύχναστων παραλιών του ∆ήµου µας κατά την
τρέχουσα θερινή περίοδο καθώς και η προµήθεια του κατάλληλου εξοπλισµού των
ακτών.
2. επειδή σε κάθε πολιτικό γάµο δίδονται αναµνηστικά δώρα (βιβλία της
Λευκάδας), σύµφωνα µε απόφαση του ∆.Σ., και τα οποία έχουν εξαντληθεί λόγω
τέλεσης πολλών πολιτικών γάµων, κατά την θερινή περίοδο, πρέπει να προβούµε
άµεσα στην αντίστοιχη προµήθεια.

Β) Για το 2ο θέµα
Το θέµα κρίνεται κατεπείγον επειδή, λόγω άγονου αποτελέσµατος τόσο του
τακτικού όσο και του επαναληπτικού διαγωνισµού, συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι
οµαλής και απρόσκοπτης τροφοδοσίας µε καύσιµα των οχηµάτων - µηχανηµάτων
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Ελλοµένου, Καλάµου, Καστού του ∆ήµου Λευκάδας και
κυρίως των απορριµµατοφόρων, βυτιοφόρων και µηχανηµάτων έργων, ώστε να
αποφευχθούν κίνδυνοι βλάβης της δηµόσιας υγείας και να αντιµετωπιστούν οι
καθηµερινές ανάγκες καθαριότητας των δηµόσιων χώρων, επισκευών δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης, λειτουργίας και συντήρησης των βιολογικών
καθαρισµών, αντλιοστασίων, αποκατάστασης φθορών του οδικού δικτύου,
επίβλεψης και κατασκευής τεχνικών έργων, χλωρίωσης του πόσιµου νερού κ.λπ.

ΘΕΜΑ 10: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου
Λευκάδας , έτους 2014.
Εισηγητής : Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήµαρχος
ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση για την προµήθεια καυσίµων των
∆ηµοτικών Ενοτήτων Ελλοµένου, Καλάµου και Καστού του ∆ήµου Λευκάδας για το
έτος 2014».
Εισηγητής : Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήµαρχος

O Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Αραβανής Ανδρέας
2.Ζουριδάκης Ευτύχιος
3.Καρτάνος Ιωάννης
4.Πεντεσπίτης Νικόλαος
5.Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6.Γαβρίλης ∆ηµήτριος
7.Μαργέλης Γεώργιος
8.Μπραντζουκάκης Νικόλαος
(Με τη παράκληση σε περίπτωση
απουσίας σας να ειδοποιηθούν τα αναπληρωµατικά µέλη
µε τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γεωργάκης Βασίλειος
2. Σκιαδά -Πετούση Ζωίτσα
3. Σώλος Φώτιος
4. Μελάς Βασίλειος

