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Λευκάδα

19/3/2021

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής
(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

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 Τρίτη 23-3-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
(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 Δ1α/Γ.Π.οικ.16320/12.03.2021 (ΦΕΚ 996/13.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ), στο Δήμο Λευκάδας, έτους 2021.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Νίκη Στραγαλινού, Πρ.μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. επί της από 10-02-2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ40/2021) αγωγή του Νικολάου Κοντογιώργη του
Πάνου και της Καλλιόπης, του Παναγιώτη Κοντογιώργη του Νικολάου και της Αγγελικής, της Καλλιόπης Κοντογιώργη του
Νικολάου και της Αγγελικής που στρέφεται και μεταξύ άλλων κατά του Δήμου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για νομική υποστήριξη πρώην Αντιδημάρχου Αθανασίου Περδικάρη.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου 2020.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Οικ. Επ. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικό με την αποσφράγιση και
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών του συμμετεχόντων στον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α)
μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό γερανό και
αρπάγη) προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,
β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισμού 150.000,00
€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής και γ) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3
προϋπολογισμού
119.040,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,
συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24% με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.» της με αριθμ. 20055/6-11-202 διακήρυξης.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικό με τον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε.
ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, συνολικού προϋπολογισμού 51.360,06€ ευρώ με Φ.Π.Α 24%
(κατ΄εφαρμογή παρέκκλισης αρ.6 παρ.10 ν. 4412/16)» της με αριθμ. 8418/17-02-2021 διακήρυξης.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του χρόνου διάρκειας της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό με
υδραυλικό γερανό και αρπάγη) προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,
β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισμού 150.000,00
€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής και γ) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3
προϋπολογισμού
119.040,00 € με Φ.Π.Α., η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 351/2020 απόφαση της Οικ. Επ. και τροποποιήθηκε με την
490/2020 νεότερη απόφασή της.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος
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ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο. Ε. για ορισμό νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου « ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ » προϋπολογισμού
250.000,00 με Α/Α συστήματος 95041.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
ο

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού
της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», και με Α/Α συστήματος 95066,
προϋπολογισμού 180.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της αρ. 98/2021 απόφασής της σχετικά με την τροποποίηση των αδειών χρήσης
των οχημάτων που έγιναν δωρεά από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.» στο Δήμο μας, όσον αφορά τις άδειες
κυκλοφορίας.
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά μέλη:
Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
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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