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Λευκάδα

21/6/2017

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 21/6/2017 και ώρα 12:00 σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω
θέμα:
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
Η διαδικασία πρόσληψης ναυαγοσωστών με τρίμηνη σύμβαση για τις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Λευκάδας για το
2017 δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα ώστε να καλυφθούν οι παραλίες αυτές με ναυαγοσώστες.
Ήδη από 1/6/2017 θα έπρεπε να υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη στις ανωτέρω παραλίες.
Λόγω της κατεπείγουσας εποχιακής ανάγκης που προέκυψε από την μη πλήρωση των θέσεων αυτών και προκειμένου για την
ασφάλεια των λουομένων στις παραλίες αυτές και για την αποφυγή προστίμων από την Λιμενική Αρχή εξαιτίας της έλλειψης
ναυαγοσωστών στο Δήμο μας, πρέπει να προβούμε σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με εταιρεία παροχής ναυαγοσωστικών
υπηρεσιών το συντομότερο δυνατό.
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ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους
2017.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Γαζή Ιωάννα, Αν/τρια Πρ/νη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

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
5. Γαζής Πάνος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
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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