Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:4/2011
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης:7/2011
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα
στις 27 του µήνα Μαίου του έτους 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή
µετά την αριθ. πρωτ. 14523/24.5.2011 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη,
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.
Πρόσκληση επιδόθηκε και στο Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κο
Καραλιόλιο Γεώργιο.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) µέλη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Αραβανής Ελευθέριος
κανένας
2.Σκιαδά Ζωή
3.Καρβούνης Σπυρίδων
4.Ρόκκος Στυλιανός
5.Βικέντιος Νικόλαος
6.Καρτάνος Ιωάννης
7.Σώλος Φώτιος,
ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ροντογιάννη ∆ήµητρα,
Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο : Ενηµέρωση για θέµατα έργων, µελετών και πορεία του
∆ήµου.
Εισηγητής: Αραβανής Κώστας, ∆ήµαρχος Λευκάδας, Πρόεδρος
Εκτελεστικής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα της ηµερήσιας διάταξης
ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής για θέµατα που αφορούν στο ∆ήµο ως
εξής:
Α) : Ανακοινώθηκαν οι 44 προσλήψεις 8µηνης σύµβασηςανταποδοτικά ( 30 εργάτες, 2 υδραυλικοί, 2 ηλεκτρολόγοι, 6 οδηγοί, 2
χειριστές, 1 καλαθοφόρο, 1 σκούπα ). Η διαδικασία έγινε µέσω Α.Σ.Ε.Π..
Τα αποτελέσµατα αναρτήθηκαν και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και
δηµοσιεύονται.

Β) : Ενηµέρωση για έργα που τρέχουν:
1. Σχέδιο Λυγιάς –Καρυωτών:
Υπάρχει δέσµευση ότι έως το τέλος Ιουνίου το αργότερο θα
υποβληθούν όλα τα έγγραφα προς το Υπουργείο για να
προχωρήσει η επανέγκριση του Σχεδίου.
2. Αγκυροβόλιο Βασιλικής:
Μέσα στην εβδοµάδα το αργότερο θα υποβληθεί το Τεχνικό
∆ελτίο στην Περιφέρεια για να ενταχθεί ως έργο.
3. Περιφερειακός δρόµος Λευκάδας:
Έχει ολοκληρωθεί η µελέτη και οι αδειοδοτήσεις και
αναµένουµε έγκριση από την ΕΥΠΕ.
4. Ο εγκάρσιος άξονας και η παράκαµψη του Καλαµιτσίου είναι
ολοκληρωµένα, είναι στην ευθύνη της Περιφέρειας –επειδή τα
χειρίζεται- για την ένταξή τους.
5. Θέατρο Λευκάδας:
Ολοκληρώνεται η οικονοµοτεχνική µελέτη και άµεσα θα
υποβληθεί ο φάκελος για την ένταξη του έργου στην
Περιφέρεια.
6. ∆ίαυλος:
Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αδειοδοτήσεις . Βρίσκεται στη
∆ιαχειριστική Αρχή για την έγκριση. Το έργο χρηµατοδοτείται
κατά 15.000.000,00 ευρώ από το ΕΣΠΑ και κατά
10.000.000,00 ευρώ από το Τοµεακό του Υπουργείου
Ανάπτυξης βάσει Προγραµµατικής Σύµβασης.
7. Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων ( ΣΜΑ ):
Αναµένεται η παραχώρηση κατά χρήση αναδασωτέας περιοχής
και υποβάλλεται το Τεχνικό ∆ελτίο για ένταξη.
8. Πρόσκληση 210 του ΕΠΠΕΡΑΑ για εξωτερικά ∆ίκτυα
Ύδρευσης:
Ετοιµάζεται να υποβληθεί µελέτη ένταξης που θα αφορά
εξωτερικά δίκτυα σε όλο το ∆ήµο.
9. Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας: Ενηµέρωση:
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ/κής ∆ιακυβέρνησης έχει ετοιµάσει
πρότυπους Ο.Ε.Υ. για τη διάρθρωση των Υπηρεσιών του
∆ήµου. Το µοντέλο πρότυπου οργανισµού που προβλέπεται για
το νησιωτικό ∆ήµο Λευκάδας επεξεργάσθηκε κατ΄ αρχήν
Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε απόφαση ∆ηµάρχου και
αποτελείται από το ∆ήµαρχο, το ∆ιευθυντή ∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών και την Πρ/νη του ΚΕΠ. Ο Ο.Ε.Υ.,
αφού ολοκληρωθεί το α΄στάδιο της διαδικασίας από την
Επιτροπή, θα δοθεί στη δηµοσιότητα ( υπηρεσίες, ιστοσελίδα

∆ήµου, Σύλλογος εργαζοµένων ) και στη συνέχεια θα ψηφισθεί
από την Εκτελεστική Επιτροπή.
10. Νέο Νοσοκοµείο Λευκάδας:
Στις 25-5-2011 υπογράφηκε η απόφαση ένταξής του από το
Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
11. Απογραφή:
Ολοκληρώθηκε η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των
πρώην ∆ήµων και Κοινοτήτων και του ισολογισµού έναρξης
του νέου ∆ήµου Λευκάδας.
Ενεργητικό : 111.651.165,19 ευρώ
Παθητικό : 111.651.165,19 ευρώ
Είναι απαραίτητο να εκλεγεί επιτροπή ακριβούς καταγραφής των
ακινήτων του ∆ήµου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 30-5-2011.
Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρ/κής ∆ιακυβέρνησης οποιεσδήποτε διαφορές στα
οικονοµικά στοιχεία ή στα ακίνητα προκύψουν την επόµενη
τριετία, µπορούν να συµπληρωθούν µε αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και µη
υπάρχοντος άλλου θέµατος λύεται η συνεδρίαση.
Αφού αναγνώστηκε το απόσπασµα αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Εκτελεστικής Επιτροπής
∆ήµαρχος Λευκάδας
Κώστας Α. Αραβανής

Τα Μέλη
Αραβανής Ελευθέριος
Σκιαδά Ζωή
Καρβούνης Σπυρίδων
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σώλος Φώτιος,

