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Λευκάδα
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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 Παρασκευή 30-8-2019 και ώρα
13:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στο ∆ηµαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης
στο παρακάτω θέµα:
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι οι συµβάσεις του ∆ήµου που αφορούν στην προµήθεια
καυσίµων για τις ∆.Ε.Ελλοµένου, Απολλωνίων, Καρυάς, Σφακιωτών λήγουν στις 31-08-2019 µε αποτέλεσµα να µην
µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου σε καύσιµα για το χρονικό διάστηµα από τη 1-09-2019 µέχρι τη
συγκρότηση και συνεδρίαση της νέας Οικονοµικής Επιτροπής που θα προκύψει µετά την εγκατάσταση της νέας
δηµοτικής αρχής.

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού που αφορά στην µε αριθµ.
17476/29-08-2019 πρόσκληση για διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για προµήθεια καυσίµων για
τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2019 χωρίς τροποποίηση των όρων υπ΄αρ.
4704/12-03-2019 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσµατος.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ :
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:
∆ηµοτικές 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 ∆ήµου.
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