Λευκάδα 6 Ιουλίου 2017
Αριθµ. Πρωτ.: 14885

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Προς: 1. κ. ∆ήµαρχο Λευκάδας
2. Μέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Λευκάδας
3. Πρόεδρο ∆.Κ. Νυδριού
4. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Αθανίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούµε να
προσέλθετε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 10 Ιουλίου
2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00 στο ∆ιοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των
παρακάτω θεµάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και σύσταση νέων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94Α΄).
Εισηγητές: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆/κών Υπηρεσιών
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση ∆.Σ. για απασχόληση προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας µε
νέες συµβάσεις σύµφωνα µε τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
Εισηγητές: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆/κών Υπηρεσιών
ο

ΘΕΜΑ 3 : Επικαιροποίηση αποφάσεων ∆.Σ. σχετικά µε τροποποίηση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου Λευκάδας
Τοµέας Ι, στις ιδιοκτησίες Ελένης Καββαδά και Γρηγορίου Μπουρσινού στον ιστορικό τόπο παλαιάς πόλης και
στο οικοδοµικό τετράγωνο 305 επέκτασης σχεδίου πόλης (σχετ. η αρ. 27/17 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ε.Π.Ζ σχετικά µε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο 2017
λόγω των αυξηµένων ακτοπλοϊκών δροµολογίων των ferry-boat στο λιµάνι της ∆.Κ. Νυδριού (σχετ. η αρ. 28/17
απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης µε τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΓ. ΜΗΝΑ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης & καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισµού 50.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε δικαιούχους για το έτος
2017.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση παράτασης µισθωµάτων ακινήτων στη
χρησιµοποιεί ο ∆ήµος Λευκάδας ως χώρους στάθµευσης οχηµάτων.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
ο

∆.Ε. Ελλοµένου τα οποία

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση ∆.Σ α) για έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις
εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωµατείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2017, και β)
για υποβολή αιτήµατος στον Αν/τη Πρ/νο της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του ∆ήµου για έκδοση πρότασης
Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπανών.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση άδειας απότµησης πεζοδροµίου επί της οδού Τζεβελέκη για
εξυπηρέτηση-πρόσβαση ατόµων ΑΜΕΑ στο ύψος του χώρου στάθµευσης (πιάτσας) ΤΑΞΙ στην πόλη της
Λευκάδας (σχετ η αριθ. 25/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε χαρακτηρισµό δρόµου ως κοινόχρηστου δηµοτικού σε εκτός σχεδίου
περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου στην ειδική θέση «Σέλα» (αρ. 26 /2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση ∆.Σ. τροποποίησης της υπ΄ αριθµ.535/2016 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε
αντικατάσταση τακτικού µέλους της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών και
αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών επισώτρων κ.λπ.
καθώς και εν γένει επισκευαστικών εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία αυτοκινήτων –οχηµάτων του ∆ήµου
Λευκάδας για το έτος 2017.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση ∆.Σ. για δωρεάν παραχώρηση προαυλίου χώρου του πρώην δηµοτικού σχολείου Φρυνίου
στη Φιλαρµονική Ένωση «Άγγελος Σικελιανός» για την πραγµατοποίηση συναυλίας στις 22.07.2017.
Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ∆.Ε.Π.
ο

ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση ∆.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασµούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισµού
Ύδρευσης-Αποχέτευσης του ∆ήµου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση ∆.Σ. για διαγραφές νηπίων από τους Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 16 : Απόφαση ∆.Σ. για διόρθωση της υπ΄ αριθ. 116/2017 απόφασης ∆.Σ. περί διαγραφής ή επιστροφής
αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών, λόγω εσφαλµένης εγγραφής στοιχείων.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 17 : Απόφαση ∆.Σ. για α) έγκριση τουριστικής προβολής του ∆ήµου µε διαφηµιστική 6σέλιδη καταχώριση
στο περιοδικό travel magazine Θεσσαλονίκης και β) υποβολή αιτήµατος στον Αν/τή Πρ/νο της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας
δαπανών.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 18 : Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
∆ΗΜ. ∆ΡΟΜΩΝ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 20.000,00€, αναδόχου: Ηλία Περδικάρη, Ε∆Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 19 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ», αναδόχου: Βασίλειου Παπαλαµπίδη.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
ης

ο

ΘΕΜΑ 20 : Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση 1
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «∆ΙΑΝΟΙΞΗΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου ∆ρακάτου Ε∆Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
ο

ου

ΘΕΜΑ 21 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1 ΑΠΕ του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑ∆Α», αναδόχου: Λεωνίδα-Στέφανου ∆ρακάτου Ε∆Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 22 : Απόφαση ∆.Σ. για υιοθέτηση, αιτήµατος συµπαράστασης του ∆ήµου Μήλου, που αφορά στην
συγκέντρωση υπογραφών για τη διεκδίκηση του Αγάλµατος της Αφροδίτης της Μήλου.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος ∆.Σ.
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ο

ΘΕΜΑ 23 : Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης µετακίνησης ∆ηµάρχου και Αντιδηµάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος ∆.Σ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιµελητήριο
4. Εµπορικό Σύλλογο Λευκάδας
5. Εργατικό Κέντρο
6. Πολιτικά Κόµµατα
7. Μ.Μ.Ε.
8. ∆ηµοτικές Ενότητες
µε την υποχρέωση να ενηµερώσουν
τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

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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