ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα
Ταχ. Κώδικας: 300 02
Τηλέφωνο:2643360117-129
FAX:26430 22556

ΠΡΟΣ:

1.Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
2.Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής τις 8-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του
Ν.4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄
55/11-3-2020) και την υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης
επί του παρακάτω θέματος :
1. Αποδοχή χρηματοδότηση του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας με
το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00€), σε βάρος των πιστώσεων του
έργου:2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ
α ́ και β ́ βαθμού της Χώρας»-Αναμόρφωση προϋπολογισμού».
2. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την εκπόνηση
Μελέτης με τίτλο « Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του
Δήμου Ακτίου Βόνιτσας »
3. Έγκριση 2 ης παράτασης χρόνου προθεσμίας για την εργολαβική σύμβαση του έργου :
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ».
4. Παράταση διάρκειας ισχύος προσφοράς και εγγύησης συμμετοχής των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοποιίας και λοιπών
υποδομών Δήμου Ακτίου Βόνιτσας».
5. Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
6. Απόδοση λογαριασμού υπολοίπου-Διαχείριση εντάλματος
καταβολής διοδίων για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου».

προπληρωμής
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7. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής καταβολής διοδίων για τα
υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου».
8. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο και διαγραφή βεβαιωτικού
χρηματικού καταλόγου και επαναβεβαίωση αυτού.
9. Εξειδίκευση πίστωσης για μετατόπιση στύλων ΔΕΗ σε υπό εξέλιξη έργο στη Πάλαιρο.
10. Εξειδίκευση πίστωσης για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος με μετρητή στη Βόνιτσα-2ο
Xιλ. Εθνικής οδού Βόνιτσας –Αμφιλοχίας.
11. Έγκριση επιβεβλημένης μετακίνησης του Δημάρχου και Εξειδίκευση της πίστωσης και
αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης.

12. Νομιμοποίηση του έμμισθου Δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας.
13. Νομιμοποίηση του έμμισθου Δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών.
14. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.)
παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ή στους
αρμόδιους Υπαλλήλους.
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