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Λευκάδα

8-4-2020

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής
(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18, σας καλούµε την Πέµπτη 09-04-2020 και ώρα 13:00 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, µε «ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ» σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20),
τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. περί χορήγησης παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών των συµβάσεων που
αφορούν στην προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης αναµόρφωσης Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) - Στοχοθεσίας ∆ήµου
Λευκάδας, έτους 2020.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Γαζή Ιωάννα, υπάλληλος Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:
ο
Α) Για το 1 θέµα, διότι, θα πρέπει άµεσα για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου µας, να προβούµε στην
παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών των συµβάσεων που αφορούν στην προµήθεια καυσίµων για τις
ανάγκες του ∆ήµου, ο οποίος λήγει για την ∆.Ε. Λευκάδας, στις 10-04-2020.
ο

η

Β) Για το 2 θέµα, διότι, στις 7-4-2020 εγκρίθηκε η 1 αναµόρφωση του π/σµού 2020 µε την υπ’ αρ. 100/2020 απόφαση
ης
της Ο.Ε και προκειµένου να ενταχθεί ολοκληρωµένα τόσο το θέµα της έγκρισης της 1 αναµόρφωσης όσο και της
αναµόρφωσης του Ο.Π.∆. του ∆ήµου προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµ.
Συµβουλίου - η οποία προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί εντός της ερχόµενης εβδοµάδας- πρέπει άµεσα να εγκριθεί από
την Ο.Ε και η αναµόρφωση του Ο.Π.∆..
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Τακτικά µέλη:
1. Κατωπόδη Νίκη (οριζόµενο µέλος)
2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόµενο µέλος)
3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγµένο µέλος)
4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγµένο µέλος)
5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγµένο µέλος)
6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγµένο µέλος)
7. ∆ρακονταειδής Κων/νος (εκλεγµένο µέλος)
8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγµένο µέλος)
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, σας παρακαλούµε να ενηµερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.
Αναπληρωµατικά εκλεγµένα µέλη:
1. Αργυρός Νικόλαος
2. Βερύκιος Σπυρίδων
3. Γληγόρης Παναγιώτης
4. Σκληρός Φίλιππος
5. Σέρβος Κων/νος
6. Γαζής Νικόλαος
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