Λευκάδα 9 Απριλίου 2020
Αριθµ. Πρωτ.: 5590

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ

Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του
άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) την υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την
και εγκ. 40/20930/31-03-2020 ΥΠ. ΕΣ. θα διεξαχθεί συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τηλεδιάσκεψη (µέσω
εφαρµογής Webex) στις 13 Απριλίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέµατα:
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση ∆.Σ. για λήψη οικονοµικών µέτρων από το ∆ήµο Λευκάδας για τον περιορισµό των κοινωνικών και
οικονοµικών επιπτώσεων από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19 (σχετ. η υπ΄αριθ. 97/2020 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση ∆.Σ. για πρόσληψη εργατικού προσωπικού µέχρι και πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ΄ άτοµο το µήνα για το
έτος 2020 σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/07 και του άρθρου 12 του Ν. 4071/12.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
ο

ης

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1 αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2020,
ης
αναµόρφωσης Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου Λευκάδας έτους 2020 & 1 τροποποίησης Τεχνικού
Προγράµµατος 2020.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
Ιωάννα Γαζή, Υπάλληλος Τµ. Προϋπολ. Λογιστηρ. & Προµηθ.∆/νσης Οικονοµ. Υπηρ.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων για την υλοποίηση της πράξης «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεµβάσεις στη λιµνοθάλασσα του
Αβλέµονα, µε στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της»
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση ∆.Σ. για παραχώρηση από την Κτηµατική Υπηρεσία στο ∆ήµο Λευκάδας τµήµατος έκτασης παλαιού
Αιγιαλού στο ∆ηµόσιο Κτήµα ΒΚ75, για την δηµιουργία πρότυπου περιβαλλοντικού θεµατικού πάρκου.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση έκδοσης ψηφίσµατος σχετικά µε τους συµβασιούχους εργαζόµενους µε το πρόγραµµα
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος ∆.Σ. – ∆ΕΠΟΚΑΛ
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 14/2020 απόφασης ∆ιοικητ. Συµβουλίου της ∆ΕΠΟΚΑΛ που αφορά στην
έκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε τη στήριξη του θεσµού των Κ∆ΑΠ και Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος ∆.Σ. – ∆ΕΠΟΚΑΛ
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 35/2020 απόφασης του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας»
που αφορά στην έγκριση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Πνευµατικού Κέντρου.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση ∆.Σ. για παράταση παραχώρησης απορριµµατοφόρων από το ∆ήµο Λευκάδας στο ∆ήµο Ξηροµέρου
(σχετ. η υπ΄αριθ. 4/2020 ∆.Σ).
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήµαρχος
ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση ∆.Σ. για κατάθεση πάγιας προκαταβολής δηµοτικών κοινοτήτων σε λογαριασµό του ∆ήµου και ορισµός
υπεύθυνου κίνησης λογαριασµού.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος

1

ο

ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αµοιβής δικηγορικής εταιρείας «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ- ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατ΄
εξαίρεση δικαστικού χειρισµού υπόθεσης σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
Κοινοποίηση:
1. Βουλευτή
2. Αντιπεριφερειάρχη
3. Προέδρους Συµβουλίων Κοινοτήτων &Προέδρους Κοινοτήτων
µε ευθύνη των αρµοδίων δηµοτικών υπαλλήλων
που ασκούν την γραµµατειακή υποστήριξη των
κοινοτήτων, για την ενηµέρωσή τους
4. Γεν. Γραµµατέα
5. Ν.Π.∆.∆.
6. Σύνδεσµο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
7. Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
8. ∆ηµοτικές Ενότητες
9. Πρακτικογράφο ∆.Σ.
10. Σωµατείο εργαζοµένων ΟΤΑ
11. Επιµελητήρια
12. Εργατικό κέντρο
13. Εµπορικό Σύλλογο
14. Μ.Μ.Ε.
Σηµείωση:

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.
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