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ΠΡΟΣ: Τα τακτικά µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής
(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούµε την
Τρίτη 31-07-2012 και ώρα 13.00 µ.µ. ,σε τακτική
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στο ∆ηµαρχείο για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:

«Απόφαση της Οικον.Επιτροπής για την έγκριση του
ΘΕΜΑ
1ο :
πρακτικού της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου, για την δηµοπράτηση
κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία της παραλίας της πόλης της Λευκάδας,
για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών ΚΑΡΟΥΖΕΛ, σύµφωνα µε την
αρ.175/12 απόφασής της”.
Εισηγ: κ.Αγγελος Πολίτης
υπάλληλος ∆ήµου
ΘΕΜΑ 2ο:«Απόφαση της Οικον.Επιτροπής για έγκριση του πρακτικού της
Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου, για την δηµοπράτηση κοινόχρηστου
χώρου στην πλατεία της παραλίας της πόλης της Λευκάδας, για λειτουργία
Εκθεσης βιβλίου , σύµφωνα µε την αρ.176/12 απόφασής της”.
Εισηγ: κ.Αγγελος Πολίτης
υπάλληλος ∆ήµου

ΘΕΜΑ
3ο:«Απόφαση της Οικον.Επιτροπής για µη επικύρωση
της
δηµοπρασίας για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού παραλίας στην Τ.Κ.
Βασιλικής, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 412/20.06.2012 απόφασή της Αποκ.
∆ιοίκ. Πελοποννήσου – ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου που ακυρώνει την µε
αριθ. 116/2012 σχετική απόφαση της Ο.Ε. του ∆ήµου ”.

Εισηγ: κ.Αγγελος Πολίτης
υπάλληλος ∆ήµου

ΘΕΜΑ 4ο:«Απόφαση της Οικον.Επιτροπής για επικύρωση των πρακτικών
της δηµοπρασίας για το έργο ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ(ΚΧ331 και ΚΧ73Α) και εξέταση ένστασης της Χ.ΤΣΑΜΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.”.
Εισηγ: κ.Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής

ΘΕΜΑ
5ο:“Απόφαση
της
Οικονοµικής
Επιτροπής,
για
έγκριση
αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων Β΄τριµήνου,
έτους 2012”.
Εισηγ: κ.Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής

ΘΕΜΑ 6ο : “Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για έγκριση διάθεσης
πιστώσεων πρ/σµού ∆ήµου Λευκάδας έτους 2012 για: α)προµήθεια
χορτοκοπτικών β) προµήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης ∆.Ε. Σφακιωτών
γ)προµήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης ∆.Ε. Απολλωνίων δ) ανταλλακτικά
λοιπών µηχανηµάτων κ.λπ”.
Εισηγ: κ.Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής

ΘΕΜΑ 7ο : “Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για απόδοση ως “καλώς
έχει” δύο ΧΕΠ προπληρωµής, για α)την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης
των οδηγών και των µετακινούµενων οχηµάτων για επισκευή σε συνεργεία
εκτός Νοµού ποσού 4.000,00€ και β) για πληρωµή παραβόλων αλλαγής
αδειών κυκλοφορίας των µηχανηµάτων των πρώην ∆ήµων και έλεγχο από
το ΚΤΕΟ των οχηµάτων του ∆ήµου ποσού 4.000,00€.
Εισηγ: κα.Ζωή Πάντζου
Πρ/νη Τµ.∆ιαχ. & Συντηρ.Οχηµάτων

ΘΕΜΑ 8ο :
“Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για έγκριση δύο ΧΕΠ
προπληρωµής α)ποσού 3.000,00€για την κάλυψη εξόδων µετακίνησης των
οδηγών καθώς και των εξόδων κίνησης των µετακινούµενων οχηµάτων
εκτός Νοµού, για επισκευές τους στις πλησιέστερες αντιπροσωπείες και

συνεργεία οχηµάτων στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και β)πίστωση 3.000 €
για την πληρωµή παραβόλων αλλαγής των αδειών κυκλοφορίας των
µηχανηµάτων των πρώην ∆ήµων και έλεγχο των οχηµάτων του ∆ήµου από
το ΚΤΕΟ(και οι δύο πιστώσεις από τον ΚΑ 30.6495.001).
Εισηγ: κα.Ζωή Πάντζου
Πρ/νη Τµ.∆ιαχ. & Συντηρ.Οχηµάτων

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. Λιβιτσάνο Γεράσιµο
4.κ. Αραβανής Σπύρος

