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Λευκάδα 17/2/2017
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 21/2/2017 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 αιτήµατος στον Αναπλ/τή Πρ/νο της ∆/νσης Οικονοµιών Υπηρεσιών του
∆ήµου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπανών.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, 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 έγκρισης ή µη του από 19-01-2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια πυροσβεστικών κρουνών ο οποίος
διεξάγεται σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 26829/2016 διακήρυξης».
Εισηγητής: ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ. Πρ/µενος ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας που έγινε την 25.01.2017 για
την εκµίσθωση πέντε (05) ∆ηµοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση συστηµάτων τηλεπικοινωνιών.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της αρ.15/2017 απόφασής της, ως προς την ηµεροµηνία του πρακτικού
της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Στερεωτικές Παρεµβάσεις – Αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς»
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της αρ.16/2017 απόφασής της, ως προς την ηµεροµηνία του πρακτικού
της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Επισκευή Γηπέδου Νυδριού».
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για τον ορισµό του δικηγόρου Λευκάδας Γεράσιµου Γαντζία, για υπεράσπιση του
πρώην ∆ηµάρχου Λευκάδας Κωνσταντίνου Α. Αραβανή ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας
κατά την δικάσιµο της 14/03/2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, 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

1

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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