ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 11898

Λευκάδα

12/06/2018

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής
(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε την Τετάρτη 13/06/2018 και ώρα
11:00 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με την από 29/5/2018 ένσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
“HELLASOD A.E.” κατά της αρ. 142/2018 απόφασης της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα από 16-05-2018 και 2205-2018 Πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο
Λευκάδας «Πλάτων Γρηγόρης».
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και για τα δύο θέματα:
ο
α) για το 1 θέμα διότι σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης (άρθρο 3), η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης, δηλαδή
μέχρι την Τετάρτη 13-6-2018.
ο
β) για το 2 θέμα, διότι πρέπει να υποβληθεί αίτημα στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών για την
πραγματοποίηση εκδρομής του ΚΑΠΗ στις 18-19/6-2018 προκειμένου να γίνει η διάθεση της ανάλογης πίστωσης
στην τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. την Παρασκευή 15-6-2018.
Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
Τακτικά μέλη:
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Σέρβος Κων/νος
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
6. Καρφάκη Μαριάννα
7. Ζουριδάκης Ευτύχιος
8. Καββαδάς Θωμάς
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως την γραμματέα της επιτροπής ώστε να
κληθούν οι αναπληρωτές σας.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Πολίτης Σπυρίδων
2. Θερμός Ευάγγελος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γληγόρης Κων/νος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Δημοτικές Ενότητες:
Α. Καλάμου: με την υποχρέωση να ενημερώσουν ενυπόγραφα σύμφωνα με το αποδεικτικό επίδοσης, το τακτικό μέλος της επιτροπής
Γιαννιώτη Οδυσσέα.
Β. Ελλομένου: με την υποχρέωση να ενημερώσουν ενυπόγραφα σύμφωνα με το αποδεικτικό επίδοσης, το τακτικό μέλος της επιτροπής
Ζουριδάκη Ευτύχιο.
Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία - έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ο.Ε.
μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.
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