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Λευκάδα
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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 Παρασκευή 12-2-2021 και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ΜΕ
ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex) σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ.
18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/1311-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη δύο (2) ατόµων κλάδου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων και ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ), µέσω της πράξης «Κέντρο Κοινότητας
∆ήµου Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020».
Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/µενη ∆/νση ∆/κών Υπηρεσιών
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. επί της από 18.11.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 155/2020) αγωγής του Ανδρέα Σταύρακα κατά του
∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
∆ηµήτριος Μασούρας, δικηγόρος του ∆ήµου
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. επί της από 07.12.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 178/2020) αγωγής του Ιωάννη Κακλαµάνη κατά του
∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
∆ηµήτριος Μασούρας, δικηγόρος του ∆ήµου
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή άυλου χρόνου κινητής
τηλεφωνίας των καρτοκινητών χρήσης αντλιοστασίων και δεξαµενών της υπηρεσίας ύδρευσης.
Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος
Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος Τµ. Προϋπ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού (ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών)
της Επιτροπής ∆ιενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια (α) ανοικτού ανατρεπόµενου φορτηγού µε
υδραυλικό γερανό και αρπάγη, (β) απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας
12 m3 (γ) απορριµµατοκιβωτίων συµπίεσης απορριµµάτων (press container) 10m3, συνολικού προϋπολογισµού
454.040,00€ µε Φ.Π.Α.24%, που διεξάγεται σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 20055/6-11-2020 (Α∆ΑΜ
20PROC007615418) διακήρυξης.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκποίηση µε διαδικασία δηµοπρασίας και καθορισµό
τιµής µονάδας ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών) που περιήλθαν ή θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του
∆ήµου Λευκάδας, σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4056/12.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέτων ποσών.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηµατοδότησης από το Πράσινο Ταµείο ποσού 39.680,00 € για την εκτέλεση της
υπηρεσίας µε τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ∆ήµου Λευκάδας» του
χρηµατοδοτικού προγράµµατος «∆ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020».
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε περί αποδοχής της χρηµατοδότησης της πράξης µε κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016520059 µε τίτλο
«Αποκατάσταση παιδικών χαρών ∆ήµου Λευκάδας» στην Υποδράση 19.2.4.3 στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος
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ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ Ε.∆.Ε.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κόµβων πόλης
Λευκάδας» προϋπολογισµού 115.652,11 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή εκτέλεσης και τον ορισµό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης µε τίτλο " ∆ράσεις
για την διαχείριση απορριµµάτων στο ∆ήµο Μεγανησίου" µε κωδικό ΟΠΣ 5062139 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια
Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε µε την αρ.πρωτ. οικ.319/28-1-2021 (Α∆Α: ΨΜΞΣ7ΛΕ-00Π) απόφαση ένταξης της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε για συµπλήρωση της µε αριθµ. 429/2020 (Α∆Α ΩΝΧΦΩΛΙ-ΝΡΥ) απόφασής της, σχετικά µε
την υποβολή πρότασης στο πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και
εύρυθµη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισµών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 µε αριθµ πρωτ.14575/24-072020 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ), µε Τίτλο:
«Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 3.404.524,00 €.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δηµόσιας σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016
(Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων στη
νησιωτική δηµοτική ενότητα Καλάµου
Εισηγητής: Νικόλαος Αργυρός, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δηµόσιας σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016
(Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων στη
νησιωτική δηµοτική ενότητα Καστού.
Εισηγητής: Νικόλαος Αργυρός, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Τακτικά µέλη:
1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (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. Γληγόρης Παναγιώτης
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Γαζής Νικόλαος
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