ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 17003

Λευκάδα 24/8/2018
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής
(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, σας καλούµε την Τετάρτη 29/08/2018 και ώρα
12:00 σε συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στο ∆ηµαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέµατα:
η

ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για 2 αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2018.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης ανάθεσης της προµήθειας µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2018 µε συνοπτικό διαγωνισµό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και
κατάρτισης όρων σχετικής διακήρυξης.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. απόρριψης τεχνικών προσφορών οικονοµικών φορέων στον ανοικτό διεθνή διαγωνισµό
για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων
για το έτος 2018 της µε αριθµ.4237/2018 ∆ιακήρυξης µε αριθµ. συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 55168,1, σε συµµόρφωση µε
την υπ΄αριθµ.652/2018 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., και καθορισµός ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης
οικονοµικής προσφοράς συµµετέχοντος.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης ανάθεσης της προµήθειας ελαστικών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆.
Λευκάδας µε συνοπτικό διαγωνισµό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων σχετικής διακήρυξης.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας ∆ήµου
Λευκάδας» προϋπολογισµού 300.000,00 €.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαµπελίων για τη δηµιουργία
Ζαµπέλειου Κέντρου Γραµµάτων και Τεχνών ∆ήµου Λευκάδας», προϋπολογισµού 1.000.000,00 €.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού διαγωνισµού µε χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ανά Οµάδα Ειδών για το υποέργο : «Προµήθεια Λειοτεµαχιστή»,
προϋπολογισµού 434.000,00 €.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για την εκπόνηση µελέτης µε
τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ∆.Ε.
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», εκτιµώµενης αµοιβής 33.480,00 €.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
ο

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισµού και αξιολόγησης
προσφορών του έργου «ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»,
προϋπολογισµού 200.000,00 €.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε
ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Ευστάθιου Βλάχου του
η
Ιωάννη, ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας την 16 .10.2018 για τις περιγραφόµενες στο µε
αριθµό 165/2017 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας, αξιόποινες πράξεις

1

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του ∆ήµου
ο

ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί άσκησης προσφυγής κατά της µε αριθµ πρωτ. Οικ.
69268/10705 Φ.3.5.-2.08.2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας περί επιβολής προστίµου για την
κατασκευή δρόµων στις θέσεις ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ, ∆ΥΣΚΟΛΑ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΣΤΟΥ λόγω του ότι τα έργα αυτά
στερούνται περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του ∆ήµου
ο

ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της 242/2018 απόφασης της Ο.Ε. περί παροχής εντολής περί
εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Κωνσταντίνου Αραβανή του Ανδρέα ενώπιον του Τριµελούς
η
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας την 18 .9.2018 για τις περιγραφόµενες στο µε Α.Β.Μ. 1374/2013 &Α.Β.Ω. 60/2018
κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λευκάδας
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ :
Τακτικά µέλη:
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Σέρβος Κων/νος
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
6. Καρφάκη Μαριάννα
7. Ζουριδάκης Ευτύχιος
8. Καββαδάς Θωµάς
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, σας παρακαλούµε να ενηµερώσετε εγκαίρως την γραµµατέα της
επιτροπής ώστε να κληθούν οι αναπληρωτές σας.
Αναπληρωµατικά µέλη:
1. Πολίτης Σπυρίδων
2. Θερµός Ευάγγελος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γληγόρης Κων/νος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
∆ηµοτικές Ενότητες:
Α. Καλάµου: µε την υποχρέωση να ενηµερώσουν ενυπόγραφα σύµφωνα µε το αποδεικτικό επίδοσης, το τακτικό
µέλος της επιτροπής Γιαννιώτη Οδυσσέα.
Β. Ελλοµένου: µε την υποχρέωση να ενηµερώσουν ενυπόγραφα σύµφωνα µε το αποδεικτικό επίδοσης, το
τακτικό µέλος της επιτροπής Ζουριδάκη Ευτύχιο.
Για αναλυτικότερη ενηµέρωση σε επιµέρους στοιχεία - έγγραφα των φακέλων των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης, τα µέλη της Ο.Ε. µπορούν να απευθύνονται στις αρµόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του ∆ήµου.
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