ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Λευκάδα 9 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθµ. Πρωτ. 26630
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Προς: 1. Τα µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
∆ήµου Λευκάδας
2. κ. ∆ήµαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ης
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 28 /2015 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας
προσκαλούµε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα γίνει στις 14
∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 στο ∆ιοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) µε τα
παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε την εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» ∆.Ε. Ελλοµένου κατά ειδικής διαταγής διευθύνουσας υπηρεσίας.
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε την εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ου
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» ∆.Ε. Ελλοµένου κατά διόρθωσης 16 λογαριασµού.
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε την εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» ∆.Ε. Ελλοµένου κατά πρωτοκόλλου διακοπής προσωρινής παραλαβής.
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
ο

ης

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης 8 αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους
2015 και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος έτους 2015.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της αρ. 34/2015 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς
∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονοµικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας
περί κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε την οποία
τεκµηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονοµικής,
Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από το δηµοτικό
προϋπολογισµό, µε βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου
10 του Ν. 4071/12.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ∆.Σ. ∆ΕΠΟΚΑΛ
ο

ΘΕΜΑ 6 : : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της αρ. 35/2015 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς
∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονοµικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας
σχετικά µε την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής
Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2016.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ∆.Σ. ∆ΕΠΟΚΑΛ
ο

ης

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 5 αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Λευκάδας
«Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριµνα-Αθλητισµός-Πολιτισµός-Περιβάλλον»,
οικονοµικού έτους 2015.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Φαρµακείου στο ∆ήµο Λευκάδας.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος ∆Σ
ο

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση κανονισµού λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρµακείου του ∆ήµου
Λευκάδας και ορισµός µελών (τακτικών & αναπληρωµατικών) της Επιτροπής ∆ιοίκησης αυτού.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος ∆Σ
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ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση ∆.Σ. συµπλήρωσης της αριθ. 150/15 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
αναφορικά µε την τροποποίηση της από 17/12/1999 σύµβασης µεταξύ ∆ήµου και ∆ηµοσίου για την
παραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης της ζώνης του τουριστικού λιµένα Λευκάδας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλµένος Σύµβουλος
ο

ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας, για το οικονοµικό έτος 2016.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος ∆.Σ. του ∆.Λ.T.Λ.
ο

ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση προγράµµατος Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος ∆Σ
ο

ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση ∆.Σ. για τον υπολογισµό της προθεσµίας καταβολής των οφειλών πράξεως επιβολής
εισφοράς σε χρήµα.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
ο

για έγκριση µελέτης µε τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση ∆.Σ.
ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ)», προϋπολογισµού 12.299,69 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Καντίνα) της κας
Μαριάννας Ροµποτή του Σπυρίδωνος στην θέση Μουτουλού-Πόρτο Κατσίκι της Τ.Κ. Αθανίου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 16 : Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Καντίνα) της κας
BRZEZINKA ANNA-MARIA του MARIAN σε κοινόχρηστο χώρο στους Πηγαδισάνους Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 17 : Απόφαση ∆.Σ. για την συγκρότηση και τον ορισµό µελών τακτικών και αναπληρωµατικών, της
επιτροπής για τον έλεγχο και την βεβαίωση παραβάσεων που αφορούν στη λειτουργία των παιδοτόπων, για
την διετία 2016-2017.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 18 : Απόφαση ∆.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας
Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 19 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µετακίνησης ∆ηµάρχου και Αντιδηµάρχου, εκτός έδρας για εκτέλεση
υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλµένος Σύµβουλος
ο:

ΘΕΜΑ 20 Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσµίας του έργου «Στερεωτικές
παρεµβάσεις – αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς» αναδόχου εταιρείας MSKAT: «ΜΑΝ∆ΡΑΣ Β.ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.», προϋπολογισµού 38.273,73 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 21 : Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προµηθειών από διαγωνισµούς και
απευθείας αναθέσεις προµηθειών, έτους 2016.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 22 : Απόφαση ∆.Σ. για ορισµό, κατόπιν κληρώσεως, δύο δηµοτικών συµβούλων (τακτικού και
αναπληρωµατικού µέλους), για την επιτροπή παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών από διαγωνισµούς και
απευθείας αναθέσεις εργασιών – υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2016.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 23 : Απόφαση ∆.Σ. για ορισµό, κατόπιν κληρώσεως, δύο δηµοτικών συµβούλων (τακτικού και
αναπληρωµατικού µέλους), για την επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών επισώτρων κλπ. καθώς κι εν γένει
επισκευαστικών εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία αυτοκινήτων-οχηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας, για το έτος
2016.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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ο

ΘΕΜΑ 24 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση διενέργειας προµήθειας καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου
Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. και της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2016, µε την διαδικασία του ηλεκτρονικού
διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 25 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση παράτασης προθεσµίας υλοποίησης της υπ΄αριθµ. 19276/07.09.2015
σύµβασης για την προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 26 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 27 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης έργου «Εργασίες αποκατάστασης Χαραµογλείου
Βιβλιοθήκης», προϋπολογισµού 4.492,46 €
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 28 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης µε τίτλο «Μελέτη Πύργου Μαραντοχωρίου».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 29 : Απόφαση ∆.Σ. για σύσταση επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών
ης
από το σεισµό της 17 Νοεµβρίου 2015, στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.- ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 30 : Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών
∆ήµου Λευκάδας, για το έτος 2016.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλµένος Σύµβουλος
ο

ΘΕΜΑ 31 : Απόφαση ∆.Σ. για ορισµό δηµοτικών συµβούλων στις επιτροπές διενέργειας δηµοπρασιών για
εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων και εκτίµησης εκποιούµενων ακινήτων και κινητών πραγµάτων του
∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2016.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλµένος Σύµβουλος
ο

ΘΕΜΑ 32 :Απόφαση ∆.Σ. για παραχώρηση της δωρεάν χρήσης δηµοτικού ακινήτου στη ∆.Κ. Κατούνας
στον Πολιτιστικό, Επιµορφωτικό & Αθλητικό Σύλλογο Κατούνας µε την επωνυµία «ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ».
Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλµένος Σύµβουλος

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Κοινοποίηση:
κ. Βουλευτή Λευκάδας
κ. Αντιπεριφερειάρχη
Επιµελητήριο
Εµπορικό Σύλλογο Λευκάδας
Εργατικό Κέντρο
Πολιτικά Κόµµατα
Μ.Μ.Ε.
∆ηµοτικές Ενότητες
µε την υποχρέωση να ενηµερώσουν
τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σηµείωση: 1. Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για αναλυτικότερη ενηµέρωση σε επιµέρους στοιχεία έγγραφα των φακέλων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, µπορούν να απευθύνονται στην γραµµατεία του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου ∆.Σ.
2. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Ελλοµένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάµου και
Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραµµατεία του ∆.Σ. για να παραλαµβάνουν τις εισηγήσεις των
προς συζήτηση θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
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