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Λευκάδα 27/1/2017
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 Τρίτη 31-1-2017 και ώρα
13:00 σε συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στο ∆ηµαρχείο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέµατα:
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτηµάτων στη ∆/νση Οικονοµιών Υπηρεσιών του ∆ήµου για έκδοση
Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπανών.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισµού του προηγούµενου
οικονοµικού έτους προκειµένου να πληρωθούν υποχρεωτικές δαπάνες.
Εισηγητής: ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ. Πρ/µενος ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισµού όρων και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών του ανοικτού διεθνούς
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των
Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης, έτους 2017, µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.»
Εισηγητής: ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ. Πρ/µενος ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 3/2017 απόφασης της Επιτροπής ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας
ου
σχετικά µε την Έκθεση πεπραγµένων και του διαχειριστικού απολογισµού 2 εξαµήνου 2016 λειτουργίας του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της Τεχνικής
Εταιρείας µε την επωνυµία: «Α. Σολδάτος & ΣΙΑ Ε.Ε.».
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και
ης
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, στη δικάσιµο της 27 Μαρτίου 2017, ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και κατά της αίτησης για την
αναίρεση της υπ΄αριθ. 297/2011 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Πατρών.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αγωγής του Ι.Ν.
Αγίου Νικολάου (Ν.Π.∆.∆.) που στρέφεται κατά Μαριγούλας Ζακυνθινού κλπ και ∆ήµου Λευκάδας, για διόρθωση
των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηµατολόγιο.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και
ου
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του 1 Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, στη δικάσιµο
ης
της 24 /2/2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, κατά Χριστίνας Καββαδά.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου
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ο

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας και υποστήριξη της από 8/6/2016 προσφυγής του ∆ήµου, κατά του Υπουργού
ου
Οικονοµικών, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενώπιον του 1 Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κτά την
δικάσιµο στις 17/3/2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ :
1. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Βλάχος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Σέρβος Κων/νος
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
7. Σκληρός Φίλιππος
8. Καρφάκη Μαριάννα
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, σας παρακαλούµε να ενηµερώσετε εγκαίρως την γραµµατέα της
επιτροπής ώστε να κληθούν οι αναπληρωτές σας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
∆ηµοτικές Ενότητες:
Α. Ελλοµένου: µε την υποχρέωση να ενηµερώσουν ενυπόγραφα σύµφωνα µε το αποδεικτικό επίδοσης, το µέλος
της επιτροπής: Ζουριδάκη Ευτύχιο.
Β. Καλάµου: µε την υποχρέωση να ενηµερώσουν ενυπόγραφα σύµφωνα µε το αποδεικτικό επίδοσης, το µέλος
της επιτροπής: Γιαννιώτη Οδυσσέα.
Γ. Απολλωνίων: µε την υποχρέωση να ενηµερώσουν ενυπόγραφα σύµφωνα µε το αποδεικτικό επίδοσης, το
µέλος της επιτροπής: Σκληρό Φίλιππο.
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