Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ∆ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

Λευκάδα, 15/5/2020
Αριθµ. Πρωτ.: 602
ΠΡΟΣ: Ως Π.∆.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Συνεδρίασης ∆.Σ.
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
Σας προσκαλούµε σε δια περιφοράς συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, σύµφωνα µε το αρ. 10 της από 11/3/2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55 Α ) και το αρ. 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που θα γίνει την 19 η Μαΐου 2020, ηµέρα
Τρίτη από ώρα 10:00 έως ώρα 13:00, µε θέµατα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση µελέτης «Επισκευή σκαλών στο λιµάνι Βασιλικής» προϋπολογισµού €
18.000,00 µε ΦΠΑ.
2. Καθορισµός προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από το Λιµεναρχείο
Λευκάδας για την οδό Αγγ. Σικελιανού εντός της ΧΖΛ Λευκάδας.
3. Έγκριση υπογραφής Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Aegean Rebreath
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., του ∆ήµου Λευκάδας και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος.
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:
Τακτικά Μέλη ∆.Σ.
1. Τσιρογιάννης Γεώργιος
2. Βικέντιος Νικόλαος
3. Σολδάτος Γεώργιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Καββαδάς Κωνσταντίνος
6. Πολίτη Ακριβούλα
7. Αργύρη Σοφία
8. Ρούσσου Ελευθερία

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Κοινοποίηση
1. ∆ήµος Λευκάδας
2. ∆ήµος Μεγανησίου
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ∆.Σ.
Η συνεδρίαση πραγµατοποιείται δια περιφοράς σύµφωνα µε το αρ. 10 της από
11/3/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55 Α ) και το αρ. 67 παρ. 5 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τη λήψη απόφασης
απαιτείται η συµµετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται µε τον τρόπο αυτό θα ανακοινωθούν από
τον Πρόεδρο ∆.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση µετά τη λήξη των µέτρων αποφυγής διάδοσης
του κορωνοϊού.
Συµµετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα µέλη που έχουν αποστείλει την
ψήφο τους µέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριµένη

συνεδρίαση από ώρα 10:00 έως ώρα 13:00. Τα µέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο
µέχρι την ώρα 13:00 θεωρούνται µη συµµετέχοντα (απόντα).
Οι συµµετέχοντες στη συνεδρίαση, εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα,
µπορούν µαζί µε την αποστολή του e- mail µε το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να
τοποθετηθούν εκτενέστερα γι αυτή.
Στο συνηµµένο αρχείο σηµειώνετε µε Χ την ψήφο σας (υπέρ, κατά, αποχή, λευκό) για
κάθε θέµα της ηµερήσιας διάταξης.

