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Λευκάδα

20-8-2015

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 Πέμπτη 20/8/2015
και ώρα 13:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1Ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων & αποδέσμευσης
πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας
οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 4/8/2015 πρακτικού δημοπρασίας του έργου
«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.
Εισηγητής: Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα :
για το 1ο θέμα:
Προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το 2ο θέμα «Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης
αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015» είναι προαπαιτούμενη
η ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων και η αποδέσμευση πιστώσεων.
για το 2ο θέμα:
Το κατεπείγον προκύπτει γιατί:
Α. Τα κονδύλια πρέπει να απορροφηθούν άμεσα.
Β. Σύμφωνα με το το΄ αριθ. 74991/30549/14.8.15 έγγραφο Π.Ι.Ν ζητήθηκε η υποβολή του σχεδιασμού
των στερεών αποβλήτων μέχρι 31/8/2015 και πρέπει κατεπειγόντως να εγγραφεί πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου για την σύνταξη της μελέτης .
Γ. Υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων της υπηρεσίας
καθαριότητας λόγω της τουριστικής περιόδου που διανύουμε.
Δ. υπάρχουν αυξημένες ανάγκες υδροδότησης των δημοτών στη Δ.Ε. Ελλομένου
Ε. Υπάρχει αυξημένη ανάγκη έργων πυροπροστασίας λόγω της θερινής περιόδου που διανύουμε.
ΣΤ. Υπάρχει άμεση ανάγκη να αντιμετωπιστούν δαπάνες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη
του προϋπολογισμού και κρίνονται κατεπείγουσες και απολύτως απαραίτητες για την λειτουργία του
Δήμου.
Ζ. Πρέπει να καταβληθούν απρόσκοπτα τα προνοιακά επιδόματα κατά την χρονική περίοδο από
1/7/15 έως 31/8/15 και γι΄αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι πιστώσεις των ανάλογων ΚΑΕ .
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για το 3ο θέμα:
Το κατεπείγον προκύπτει ύστερα από το αριθ. 7883/12-06-2015 έγγραφο του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας- .Γενική Γραμματεία Αγροτικής
Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων- Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. - Μονάδα Β3,με το
οποίο επισημαίνεται ότι η περίοδος επιλεξιμότητας του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) λήγει 31-12-2015 και η διαδικασία δημοπράτησης του έργου καθυστέρησε
λόγω μη προσέλευσης εργοληπτικών επιχειρήσεων στις 21-07-2015 (αριθ. 147/2015 απόφαση Ο.Ε.).
Με την αρ. 178/2015 απόφαση Ο.Ε. ορίστηκε ημερομηνία δημοπράτησης η 4η-08-2015. Την
ημερομηνία αυτή διεξήχθη κανονικά η δημοπρασία Η διαδικασία δημοπράτησης του έργου
ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το από 4/8/15 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του παραπάνω
έργου.

O Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
2. Βλάχος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Σέρβος Κων/νος
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
7. Σταματέλου Δήμητρα
8. Καρφάκη Μαριάννα
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε την
γραμματέα της επιτροπής.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δημοτικές Ενότητες:
Α. Ελλομένου: με την υποχρέωση να ενημερώσουν ενυπόγραφα σύμφωνα με τα αποδεικτικά
επίδοσης, το τακτικό μέλος της επιτροπής: Ζουριδάκη Ευτύχιο.
Β. Καλάμου: με την υποχρέωση να ενημερώσουν ενυπόγραφα σύμφωνα με τα αποδεικτικά επίδοσης,
το τακτικό μέλος της επιτροπής: Γιαννιώτη Οδυσσέα.
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