ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 14ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 163/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Μαρτίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, 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.16320/12.03.2021 (ΦΕΚ 996/13.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 13371/19-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα
µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Οµόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 5 θέµα της Η.∆., το 7 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.

ο

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

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα εξής:
«Με τις δ/ξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 αντικαθίσταται το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και οι
αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:
1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της
οικονοµικής και διοικητικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και
γνωµοδοτικές αρµοδιότητες:
α) Καταρτίζει και δηµοσιεύει µε πράξη του Προέδρου της, τον κανονισµό λειτουργίας της.
β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισµού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό
συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του ∆ήµου. Η έκθεση αυτή, στην
οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του
∆ήµου.
γ) Εγκρίνει τον απολογισµό του ∆ήµου, καθώς και τους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς, απολογισµούς, ετήσια
προγράµµατα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγµένων των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων του ∆ήµου.
δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτηµάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του ∆ήµου,
συµπεριλαµβανοµένων των δικηγόρων και νοµικών συµβούλων µε σχέση έµµισθης εντολής.
ε) Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήµου και έχει
την ευθύνη και την αποφασιστική αρµοδιότητα για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του
σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ενηµερώνει το δηµοτικό συµβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά
τον µήνα ∆εκέµβριο κάθε έτους. στ) Αποφασίζει για:
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i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής
δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες, προµήθειες και
υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς
επιστήµονες, υπαλλήλους του ∆ήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεων, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη σε κάθε
περίπτωση νοµοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής µε αιτιολογηµένη απόφασή της.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρµοδιότητα
του δηµάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και
παραλαβή των πάσης φύσεως µελετών του δήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.
η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ µέρους του δήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσε- ων,
προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε
άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηµατοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης
πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράµµατα ή προγράµµατα επιχορήγησης.
θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραµµατικών συµβάσεων και συµβάσεων
του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.
ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των
ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον
συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Όταν το αντικείµενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δηµοτικό
συµβούλιο. ∆εν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων,
εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων
εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων µέσων κατά απόφασης, δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις
δίκης που αφορά στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και του δήµου.
Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούµενων εδαφίων, λαµβάνεται ύστερα από
γνωµοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα
ρύθµιση ισχύει και όταν η αρµοδιότητα ασκείται από το δηµοτικό συµβούλιο.
ια)Αποφασίζει για: i. Τη µετακίνηση και την έγκριση της αποζηµίωσης των δαπανών µετακίνησης του δηµάρχου,
των αντιδηµάρχων και των δηµοτικών συµβούλων, εκτός της έδρας του δήµου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να µετακινηθεί εκτός έδρας ο δήµαρχος, ο αντιδήµαρχος ή µέλος του
δηµοτικού συµβουλίου χωρίς προηγούµενη απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η
επιτροπή αποφασίζει στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή της, αν η µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη ή όχι,
ii. Την καταβολή εξόδων κίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης, σε ιδιώτες µέλη επιτροπών ή οµάδων εργασίας ή
οµάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον δήµαρχο, για µετακινήσεις στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής µε το έργο τους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην υποπαρ. ∆.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94),
ιβ) Αξιολογεί και µελετά την ανάγκη σύναψης δανείων µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, διαπραγµατεύεται µε αυτά
τον καθορισµό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο. ιγ)
Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήµου, µε την επιφύλαξη της περ. v΄
της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι
κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την οικονοµική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την
έναρξη ισχύος τους.
ιδ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί
στον δήµο δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο,
εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και
απαιτεί εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 281 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114).
ιε) Αποφασίζει για:
i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων.
ii. Τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 170 του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
iii. Τη χρηµατοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συµβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης
για είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
iν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και µέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά την παρ. 4
του άρθρου 259 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων,
ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον ∆ήµο.
ιζ) Αποφασίζει για τη σύναψη χρηµατοδοτικών µισθώσεων (leasing) µηχανολογικού εξοπλισµού και οχηµάτων του
∆ήµου.
ιη) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων
κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήµο και αποφάσεων ένταξης πράξεών
του σε αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και για την παροχή δεσµευτικής εισήγησης αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού
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Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).
2. Οι αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με ειδική απόφαση που λαµβάνεται οµόφωνα,
η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς της στο δηµοτικό συµβούλιο
για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Με απόφασή του, η
οποία λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία, το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να µεταβιβάζει περαιτέρω αρµοδιότητες
στην Οικονοµική Επιτροπή.
3. Η Οικονοµική Επιτροπή, δια µέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάµηνο στο δηµοτικό συµβούλιο
έκθεση πεπραγµένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση».
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας είναι 9µελής. Τα µέλη της εκλέχθηκαν µε την αριθµ. 327/2019
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θητεία από 8.9.2019 έως 6.11.2021.
Με την αριθ. 17959/5-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου ορίστηκαν τακτικά µέλη της Ο.Ε. η κα Κατωπόδη Νίκη και ο κ.
Βικέντιος Νικόλαος .
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 αποτελείται από τα κάτωθι µέλη:
Τακτικά µέλη:
1. Κατωπόδη Νίκη, 2. Βικέντιος Νικόλαος, 3.Τσιρογιάννης Γεώργιος του Ιωάννη, 4. Τυπάλδος Νικόλαος του
Λάµπρου,5 Γαζής Αναστάσιος του Ιωάννη, 6. Μαργέλη Μαρία συζ. Σπυρογιάννη, 7. ∆ρακονταειδής Κων/νος του
Χρήστου, 8. Κωνσταντινίδη – Ρεκατσίνα Σεβαστή του Αλεξάνδρου.
Αναπληρωµατικά µέλη:
1. Αργυρός Νικόλαος του Ιωάννη, 2. Βερύκιος Σπυρίδων του Μηνά, 3. Γληγόρης Παναγιώτης του Ξενοφώντα,
4.Σκληρός Φίλιππος του ∆ηµοσθένη, 5.Σέρβος Κων/νος του Αποστόλου, 6. Γαζής Νικόλαος του Φιλίππου.
Πρόεδρος της Ο.Ε. είναι ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός.
Με την αρ. 248/2019 απόφαση Ο.Ε. εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος η κ. Μαργέλη Μαρία συζ. Σπυρογιάννη.
Με την υπ΄αριθ. 10975/6-7-2020 απόφαση ∆ηµάρχου έγινε αποδοχή παραίτησης του δηµοτικού συµβούλου κ.
Σπυρίδωνα Βερύκιου από δηµοτικός σύµβουλος και κατά συνέπεια από την ηµεροµηνία αυτή δεν αποτελεί πλέον
αναπληρωµατικό µέλος στην Ο.Ε.
Με την υπ΄αριθ. 17829/8-10-2020 απόφαση ∆ηµάρχου έγινε αποδοχή παραίτησης της δηµοτ. συµβούλου κας
Κατωπόδη Νίκης από Αντιδήµαρχος µε συνέπεια και την αντικατάστασή της ως οριζόµενο µέλος στην Ο.Ε.
Με την αριθ. 17844/8-10-2020 απόφαση ∆ηµάρχου ορίστηκε ο δηµοτικός σύµβουλοςκαι Αντιδήµαρχος κ.
Γιαννιώτης Παναγιώτης του Γερασίµου ως µέλος της ΟΕ.
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΧΟΥΝ ΩΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΚΑΤ’ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
η
18 /3-7-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
19 /7-7-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
229
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231

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας
συνοπτικού διαγωνισµού για παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής
κάλυψης ακτών ∆ήµου Λευκάδας µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής,
συνολικού προϋπολογισµού 69.936,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. της µε αριθµ.
8201/3-06-2020 διακήρυξης, για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της απόφασης του ∆/κού
Συµβουλίου του ∆.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης της 2ης αναµόρφωσης
προϋπολογισµού οικ. έτους 2020.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής
∆ιενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού περί ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού
διαγωνισµού για την παροχής υπηρεσίας αποψίλωσης της
ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και αποµάκρυνσης προϊόντων
αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των ∆.Ε.
Λευκάδας-Ελλοµένου-Απολλωνίων-Καρυάς Σφακιώτών, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµής, συνολικού προϋπολογισµού 49.649,60 ευρώ
µε Φ.Π.Α., της µε αριθµ. 6193/29-04-2020 (Α∆ΑΜ:) διακήρυξης.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής
∆ιενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για προµήθεια γραφικής ύλης για
τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας, µε κριτήριο την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής συνολικού
προϋπολογισµού 14.240,42 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% της
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µε αριθµ. 8204/3-06-2020 διακήρυξης, για ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής
∆ιενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού προµήθειας ελαστικών των
οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Λευκάδας, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµής, συνολικού προϋπολογισµού 58.215,52 ευρώ
µε Φ.Π.Α. της µε αριθµ. 6191/29-04-2020 διακήρυξης, για ανάδειξη
οριστικού αναδόχου και κατακύρωσης αποτελέσµατος.
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής
∆ιενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού προµήθειας πλαστικών κάδων
απορριµµάτων των 1100lt και 120lt, µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής,
συνολικού προϋπολογισµού 34.902,90 ευρώ µε Φ.Π.Α της µε αριθµ.
6192/29-04-2020 διακήρυξης, για ανάδειξη οριστικού αναδόχου και
κατακύρωσης αποτελέσµατος.
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής
∆ιενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη
οικονοµικού φορέα που θα συµµετέχει στη συµφωνία –πλαίσιο για
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ∆.Ε.
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ συνολικού προϋπολογισµού
74.400,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. της µε αριθµ. 8960/11-06-2020 διακήρυξης.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής
∆ιενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη
οικονοµικού φορέα που θα συµµετέχει στη συµφωνία –πλαίσιο για
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ∆.Ε.
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ ευρώ µε
Φ.Π.Α. της µε αριθµ. 8209/3-06-2020 διακήρυξης.
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής
προθεσµίας του Έργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαµπελίων για την
δηµιουργία Ζαµπέλειου Κέντρου Γραµµάτων και Τεχνών»
αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.
ο
ου
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών, του έργου «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών
ύδρευσης οδού Αναπαύσεως περιοχής Αγ. Μαρίνας – Αγ. Ιωάννη
και οδού Σβορώνου»
ο
ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του
Moνοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αριθ’29/2020
απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, που δίκασε τη διαφορά στο
πρώτο βαθµό µεταξύ των διαδίκων Αργυρής Μανωλίτση κατά ∆ήµου
Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ’15/2020 διαταγή πληρωµής
µε το αριθ’19/2020 παρά πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο
απόγραφο εκτελεστό το οποίο εκδόθηκε από το Μονοµελές
Πρωτοδικείο Λευκάδας που δίκασε την από 15-6-2020 αίτηση της
οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία ΥΙΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η ΟΕ εναντίον
του ∆ήµου Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση O.E.για έγκριση σχεδίου προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων και του ∆ήµου Λευκάδας για το έργο: «Επισκευές
λόγω σεισµού στο Γυµνάσιο Βασιλικής»
ο
ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση O.E.για έγκριση σχεδίου προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων και του ∆ήµου Λευκάδας για το έργο: «Για την εκτέλεση
της επέκτασης δικτύου ∆ΕΗ µε τίτλο: «Επέκταση ∆ικτύου ΦΟΠ της
∆ΕΗ από Οικισµό Νικιάνας»
ο
ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µετακίνησης αιρετών εκτός
έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα Καρύδη
για άσκηση έφεσης

Συµµόρφωση του
∆ήµου στη διαταγή
πληρωµής

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 ΕΗ∆: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων
σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση αποτελέσµατος
δηµοπρασίας για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού παραλίας ∆.Ε.
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ - ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ - για τοποθέτηση
οµπρελών – ξαπλωστρών - θαλάσσιων µέσων αναψυχής – καντινών
έτους 2020.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση αποτελέσµατος
δηµοπρασίας που έγινε την 08.07.2020 για την παραχώρηση, δύο
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258

259

(02) ανεξαρτήτων τµηµάτων στην πλατεία της παραλίας Κ. Λευκάδας
και την χρησιµοποίησή τους ως χώρους τοποθέτησης και λειτουργίας
καρουζέλ, ηλεκτροκίνητο τρενάκι .
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση αποτελέσµατος της
επαναληπτικής δηµοπρασίας που έγινε την 08.07.2020 για την
εκποίηση των κατεστραµµένων κάδων καθαριότητας του ∆ήµου
Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας που έγινε την 14.06.2020 για την εκµίσθωση υπογείου
και περιβάλλοντος χώρου στάθµευσης πλατείας Τ.Κ. Καρυάς ∆ήµου
Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας που έγινε την 08.07.2020 για την εκµίσθωση του
ισογείου του κοινοτικού καταστήµατος Τ.Κ. Πηγαδησάνων για
ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας που έγινε την 07.07.2020 για την εκµίσθωση ακινήτου
έκτασης 1.500 τ.µ. για χώρο στάθµευσης οχηµάτων στο Πόρτο
Κατσίκι Τ.Κ. Αθανίου ∆ήµου Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ∆ΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ
ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015», αναδόχου ΠΟΡΦΥΡΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ο
ου
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΝΙΚΟΛΗ»
ο
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής
προθεσµίας του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ Ο∆ΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» αναδόχου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥ.
ο
ης
ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3
παράτασης προθεσµίας
εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ –
ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ».
ο
ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασµούς
ύδρευσης-αποχέτευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν.
4623/19 µε τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του
Ν. 3463/06 του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του
Κανονισµού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του ∆ήµου Λευκάδας (υπ' αρίθµ.
150/2012 απόφαση ∆.Σ.) και την υπ΄αριθµ.23331/19-11-2019
Απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Οµάδας Εργασίας
για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών
οφειλετών από λογαριασµούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
ο
ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για την αριθ’6/2020 διαταγή πληρωµής µε
το αριθ’12/2020 παρά πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο
απόγραφο εκτελεστό το οποίο εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο
Λευκάδας που δίκασε την από 12-3-2020 αίτηση του Βουκελάτου
Χρήστου του Μιχαήλ, εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µετακίνησης αιρετών εκτός
έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Αναβολή

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Συµµόρφωση του
∆ήµου στη διαταγή
πληρωµής

Αποσύρεται

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας που έγινε την 07.07.2020 για την εκµίσθωση ακινήτου
έκτασης 1.500 τ.µ. για χώρο στάθµευσης οχηµάτων στο Πόρτο
Κατσίκι Τ.Κ. Αθανίου ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε το
κατεπείγον και το
πρακτικό σε Κουζίδη
Ευρυδίκη
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισµό ειδικότητας του
προσωπικού Ι∆ΟΧ το οποίο θα προσληφθεί µέσω Κ.Α.Π., σύµφωνα
µε το υπ. αριθµ. 45695/20.7.2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
ο
ΘΕΜΑ 2 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση των όρων
διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», µε προϋπολογισµό 200.000,00 € χωρίς ΦΠΑ..
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ο

ΘΕΜΑ 3 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισµού για την
προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος.
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
προπληρωµής για την πληρωµή άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας
των καρτοκινητών χρήσης αντλιοστασίων και δεξαµενών της
Υπηρεσίας Ύδρευσης.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης αναµόρφωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2020.
ο
ΘΕΜΑ 3 : : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις
ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για δύο
έτη µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ,
συνολικού προϋπολογισµού 947.064,630€ µε Φ.Π.Α.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύµφωνα µε
το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018)
ο:
ΘΕΜΑ 5 Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» προϋπολογισµού 33.400,00
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στα πλαίσια του έργου
«REcycling strategies for the COastal sustainable waste management
towards R&D Innovation (RE.CO.RD)» που έχει ενταχθεί και
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής
Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης σίτισης µαθητών
µουσικού σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 µε
συνοπτικό διαγωνισµό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και
καθορισµού των όρων του διαγωνισµού»
ο
ΘΕΜΑ 7 : Τροποποίηση-συµπλήρωση όρων δανειακής σύµβασης
που πρόκειται να συνοµολογηθεί µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας κα του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού 700.000€ για την
εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας»
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισµού για την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος, συνολικού
προϋπολογισµού 47.802,00 ευρώ µε Φ.Π.Α, έγκρισης τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισµού όρων διαγωνισµού.
ο
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού
διαγωνισµού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ
Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», µε προϋπολογισµού 50.000,00 €.
ο
ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού
διαγωνισµού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΥΓΗΡΟΥ»» προϋπολογισµού 14.997,70 €.
ο
ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού
διαγωνισµού του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ», προϋπολογισµού
34.998,19 €.
ο
ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε Α/Α συστήµατος 88777
του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισµού 467.714,94 €.
ο
ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και
ηµεροµηνία δηµοπράτησης συνοπτικού διαγωνισµού του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισµού
62.0000,00 € .
ο
ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µετακίνησης αιρετών εκτός
έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Αποσύρθηκε
Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση
Ι∆ΟΧ 4µηνης διάρκειας.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για λύση της υπ’αριθ. 12494/21-6-19
σύµβασης παροχής υπηρεσιών δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης αναµόρφωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2020.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού
διαγωνισµού του έργου: «Τσιµεντόστρωση δρόµων περιοχής
Καλλιγονίου (όπισθεν LIDL)», µε προϋπολογισµό 9.997,77 € .
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού
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Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε
προσωρινός Γουρζής
Σπυρίδων
Εγκρίθηκε

280

281

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
24 /7-8-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
282
283

284

285

286

287

288

289

290

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
25 /14-8-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
291

292

διαγωνισµού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», µε
προϋπολογισµό 62.000,00 €.
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ’81/2013 αµετάκλητης
απόφασης Ειρηνοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά στο
πρώτο και τελευταίο βαθµό µεταξύ των διαδίκων Ανώνυµης
Κατασκευαστικής εταιρείας µε την επωνυµία ΚΜS BUILDINGS AE
κατά του ∆ήµου Λευκάδας µε το παρά πόδας αριθ’25/2020 ακριβές
αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για την µη άσκηση ένδικων µέσων κατά της
µε αριθµ. Α159/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών
(Ευστάθιος Κατωπόδης κατά ∆ήµου Λευκάδας.)
ΘΕΜΑ

προσωρινός Γουρζής
Σπυρίδων
Εγκρίθηκε η
πληρωµή

Εγκρίθηκε η
πληρωµή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων
σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018)
ο
ΘΕΜΑ 2 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης µε
συνοπτικό διαγωνισµό Παροχή υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών
αντικειµένων και διάθεση βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων" (cpv
90512000-9) µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής, συνολικού
προϋπολογισµού 59.999,51 ευρώ µε Φ.Π.Α., έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισµού των όρων του διαγωνισµού»
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε περί έγκρισης ανάθεσης µε συνοπτικό
διαγωνισµό προµήθειας τροφίµων για τις ανάγκες των δηµοτικών
Παιδικών Σταθµών, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού, του
Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας,
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού των όρων του
διαγωνισµού.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Τροποποίηση-συµπλήρωση της µε αριθµ. 425/2019
απόφασης Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και
παραλαβής προµηθειών και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2020.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε επί της αριθ’642/2020 απόφαση
Ειρηνοδικείου Αθηνών, που δίκασε την µικροδιαφορά µεταξύ των
διαδίκων Ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία EΚ∆ΟΣΕΙΣ
Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά του ∆ήµου
Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 9/2020 απόφασης της
Επιτροπής ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου
σχετικά µε την Έκθεση πεπραγµένων και του διαχειριστικού
υ
απολογισµού 1 εξαµήνου 2020 λειτουργίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του ∆ήµου Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε Α/Α
συστήµατος 87200 του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε
προϋπολογισµό 645.161,29€ χωρίς ΦΠΑ.
ο
η
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για 1 παράταση χρονοδιαγράµµατος
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας και
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για την πράξη «Ήπιες, φιλικές προς το
περιβάλλον παρεµβάσεις στη λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα, µε στόχο
την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική
ανάδειξή της.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. σχετικά µε κανονισµό διαχείρισης
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Καταβολή του ποσού
σύµφωνα µε το
διατακτικό της
απόφασης
Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης µετάθεσης
καταληκτικής ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών και
ηµεροµηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού προµήθειας
τροφίµων για τις ανάγκες των δηµοτικών Παιδικών Σταθµών
∆.Ε.Λευκάδας, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆.Ε.
Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου
Λευκάδας, της µε αριθµ. 13678/11-08-2020 διακήρυξης.
ο
ΘΕΜΑ 2 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης µετάθεσης
καταληκτικής ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών και
ηµεροµηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής
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Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

293
294

295
296

297

298

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
η
26 /18-8-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
299

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
27 /19-8-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
300
301

302

303

304

305

306

307

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
28 /26-8-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
308

υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών αντικειµένων και διάθεση
βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων» της µε αριθµ. 13590/10-08-2020
διακήρυξης.
ο
ΘΕΜΑ 1 : Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων B’ τριµήνου 2020 για
τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο. Ε. για υποβολή πρότασης στο ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ για την χρηµατοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικού
διαγωνισµού για την µελέτη ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ε.Κ.Χ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο. Ε. για διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για
την µεταφορά των αστικών αποβλήτων του ∆ήµου Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου «Έργα αγροτικής οδοποιΐας ∆.Ε. Καρυάς Σφακιωτών» προϋπολογισµού 79.999,22 €.
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», προϋπολογισµού
200.000,00€ µε Φ.Π.Α. και µε Α/Α Συστήµατος 91749
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο. Ε. περί µη άσκησης ενδίκων µέσων κατά της
µε αριθµό 227/2019 απόφασης Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
µε την οποία έγινε δεκτή η µε αριθµό κατάθεσης 89/2017 αγωγή του
ΟΑΕ∆ εκτός των άλλων και κατά του ∆ήµου Λευκάδας απευθυνόµενη
προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας.
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε

Αποσύρθηκε
Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Μη άσκηση ένδικων
µέσων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης αναµόρφωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2020.
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων
τακτικού προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2021.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης που
διεξάγεται µε τους όρους της µε αριθµ. 8204/03-06-2020 διακήρυξης
και κατακύρωση αποτελέσµατος.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής
∆ιενέργειας του Επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού Γενικών
Υπηρεσιών µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής για το έργο
µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» που
διεξάγεται µε τους όρους της µε αριθµ. 13008/31-07-2020 διακήρυξης
και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής
∆ιενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20202021 που διεξάγεται µε τους όρους της µε αριθµ. 12783/29-07-2020
διακήρυξης.
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της µε αριθµ. 10660/30
-06-2020 σύµβασης παροχής υπηρεσίας µεταφοράς αστικών στερεών
αποβλήτων.
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 10-08-2020 Πρακτικού
Επιτροπής ∆ιενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
έτοιµου σκυροδέµατος, της υπ. αριθµ.12785/29-07-2020
(Α∆ΑΜ:20PROC007116932) διακήρυξης.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής του έργου «Τσιµεντόστρωση δρόµου Φτέρης»
προϋπολογισµού 52.000,00 €.
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης εργασιών του
έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆Ε
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου ΚΟΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της µε
αριθµ.305/2020 απόφασης Οικ. Επ. ως προς την ηµεροµηνία

8

Εγκρίθηκε µε
ηµεροµηνία 14/9/20

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια έτοιµου
σκυροδέµατος, συνολικού προϋπολογισµού 47.802,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προµήθειας µέσων ατοµικής
προστασίας για το προσωπικό του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2020 µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά βάσει τιµής µε συνοπτικό διαγωνισµό, έγκρισης
τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού όρων διαγωνισµού.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προµήθειας γάλακτος για το
προσωπικό του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2020 µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει
τιµής µε διαγωνισµό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού
όρων διαγωνισµού.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς
ης
Πρωτοδικείου Aθηνών κατά την συνεδρίαση της 17 Σεπτεµβρίου
2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ άναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά
της αγωγής των: Καλαµατιανού Βασιλικής, Θειακού Αναστασίας,
Καούρα-Γαζή Ακρίβως, Παρούση Ιωάννας, Καραµποϊκη Ειρήνης,
Σολδάτου Ελισάβετ που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας οι
οποίες ζητούν να υποχρεωθεί ο ∆ήµος Λευκάδας να τους καταβάλει
καθυστερούµενες παροχές δεδουλευµένων των ετών 2019 -2020
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς
ης
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 18 Σεπτεµβρίου
2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄άναβολή ή µαταίωση δικάσιµο,κατά
της αγωγής των Ζώη Αυγερινού, Αικατερίνης Βουτσινά, Χρυσούλας
Βράιλα ,Αλέξανδρου Ζαβιτσάνου, Σπυρίδωνος Κονιδάρη, Ευάγγελου
Κοντογιάννη,Σπυριδούλας Πρεβεζάνου, Γιαννούλας Τραυλοστάθη,
Στέφανου ∆ρακάτου που στρέφονται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και
ζητούν την αναγνώριση της σχέσης εργασίας τους.
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση των υπ’ αρ. 348/15 &
519/16 αποφάσεων ∆.Σ. που αφορούν στη µελέτη και στα τεύχη
δηµοπράτησης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ –
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΥΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», προϋπολογισµού: 490.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ 24%).
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής του έργου «Επισκευή τοιχείου στην Τ.Κ. Νικολή»
προϋπολογισµού 7.199,27 €.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού
διαγωνισµού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ», µε
προϋπολογισµό 62.000,00 €.
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και
ηµεροµηνία δηµοπράτησης συνοπτικού διαγωνισµού του έργου
«Επισκευές ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε. Λευκάδας», προϋπολογισµού
25.000,00€ .
ο
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής
προθεσµίας του έργου: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» αναδόχου: MA.I.CON.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε."
ο
ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής
προθεσµίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ Ε.∆.Ε.
ο
ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΜΝΕ
του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗ Ε.∆.Ε.
ο
ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 12ης παράτασης της συνολικής
προθεσµίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής»
αναδόχου εταιρίας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.
ο
ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής
προθεσµίας του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ»
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ αναδόχου: "MSKAT CIVIL WORKS"
ο
ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής
προθεσµίας του έργου «ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο∆ΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.
ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ αναδόχου: "MSKAT
CIVIL WORKS"
ο
ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα
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εργασιών του έργου: "ΓΗΠΕ∆Ο ΤΣΟΥΚΑΛΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
– ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ", αναδόχου «Α∆ΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ.
Αδαµίδης–Βρ. Στέφας Ο.Ε.
ο
ΘΕΜΑ 16 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής
προθεσµίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ» ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε."
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση
µετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
ο
ΘΕΜΑ 2 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση
της υπ΄ αριθ. 86/2020 απόφασης του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό Κέντρο
∆ήµου Λευκάδας» που αφορά στην 3η αναµόρφωση προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2020, του Πνευµατικού Κέντρου.
ο
ΘΕΜΑ 3 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση
πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισµού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»,
προϋπολογισµού 62.000,00 €.
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του
υπ΄αριθ. 615/Α/12-06-2020 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για
την πληρωµή ταχυδροµικών τελών.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή πίστωσης ποσού 5.050,00
ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για συντηρήσεις – επισκευές
σχολικών κτιρίων.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση αποδοχής ποσού 2.452,18 €
δωρεάς του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος και καθορισµός των κριτηρίων
κατανοµής της πίστωσης στους πληγέντες του COVID-19.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Mεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας και έγκριση
της υπ’ αριθ’ 35/2016 άσκησης προσφυγής κατά της αριθ’ 39/2016
απόφασης επιβολής προστίµου του Λιµενάρχη κατά την συνεδρίαση
ης
της 21 Οκτωβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο.
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Tριµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας,
ης
κατά την συνεδρίαση της 21 Οκτωβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, κατά της προσφυγής του Ν.Π.Ι.∆.
ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ που στρέφεται
µεταξύ άλλων και κατά του ∆ήµου Λευκάδας και ζητά την ακύρωση του
υπ΄άριθ΄13545-11/7/2019 έγγραφο της Υ∆ΟΜ Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας, στη
ης
συνεδρίαση της 21 -10-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή
δικάσιµο κατά της αγωγής χρέους της Ποδόσφαιρο Ανώνυµη Εταιρεία
εµπορίας και προώθησης αθλητικών ειδών που στρέφεται κατά του
πρώην Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», του οποίου
καθολικός διάδοχος είναι ο ∆ήµος Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη συνεδρίαση της 21-10-2020 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο κατά της αγωγής
αποζηµίωσης της Γερασιµούλας Τρανουλίδη που στρέφεται κατά του
∆ήµου Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής της Χαράς συζύγου
Ευαγγέλου Ασπρογέρακα, που στρέφεται κατά του Νοµικού Προσώπου
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∆ηµόσιου ∆ικαίου µε την επωνυµία <<∆ήµος Λευκάδας>>, του
Σπυρίδωνα Κοντογιώργη του Ιωάννη και της Γεωργίας, του Χρήστου
Κοντογιώργη του Ιωάννη και της Γεωργίας, του Γεωργίου
Παπαδόπουλου του Βασιλείου και της Παρασκευής.
ο
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη παράστασης
και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Moνοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο
Ελληνικό Κτηµατολόγιο µε διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων των
εκατό ηµερών κατά της αγωγής του Χρήστου Σούνδια του Γεωργίου
και Νικολάου Σούνδια του Γεωργίου που στρέφεται κατά της
∆ηµητρούλας Σούνδια το γένος ∆ιονυσίου και Αγγελικής Γεωργάκη και
του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «∆ήµος
Λευκάδας».
ο
ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας για τη διόρθωση των αρχικών εγγράφων στο
Ελληνικό Κτηµατολόγιο µε τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων των
εκατό ηµερών κατά της 61/20 αγωγή του Ιωάννη Στράτου, που
στρέφεται κατά ∆ήµου Λευκάδας και Όλγας Κόγκα κλπ.
ο
ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για καθορισµό όρων διακήρυξης για την
µίσθωση ιδιωτικού ακινήτου – σταβλικής εγκατάστασης εντός των
ορίων του ∆ήµου Λευκάδας.
ο
ης
ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 4
παράτασης προθεσµίας
εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ –
ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ» αναδόχου ΛΕΩΝΙ∆Α ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΡΑΚΑΤΟΥ Ε.∆.Ε.
ο
ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης
και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»
ο
ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών
δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου:
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ»
ο
ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ∆ΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ 17-11-2015», αναδόχου: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ο
ΘΕΜΑ 16 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ» προϋπολογισµού 42.000,00 €.
ο
ΘΕΜΑ 17 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων
πυρόπληκτων περιοχής πόλης Λευκάδας», προϋπολογισµού
µελέτης 106.786,82 €.
ο
ΘΕΜΑ 18 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε Α/Α
συστήµατος 88769 του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης
οικισµών Σπαρτοχωρίου – Κατωµερίου ∆ήµου Μεγανησίου», µε
προϋπολογισµό 1.500.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ

Χορηγήθηκε εντολή

Χορηγήθηκε εντολή

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Αποσύρεται

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί
συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής προµηθειών οχηµάτων και
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου.
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή της 2ης τροποποίησης της
Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ
5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» µε
αύξηση του προϋπολογισµού από 112.320,00 ευρώ στο ποσό των
351.000,00 ευρώ µε ηµεροµηνία λήξης της Πράξης µέχρι 31-12-2023,
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2030/07-09-2020 (Α∆Α:ΨΒΞΤ7ΛΕΦΒΕ) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή της 2ης τροποποίησης της
Πράξης «∆οµή παροχής βασικών αγαθών – Κοινωνικό Παντοπωλείο
∆ήµου Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5002118 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» µε αύξηση του προϋπολογισµού
από 117.000,00 ευρώ στο ποσό των 270.000,00 ευρώ µε ηµεροµηνία
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Συγκροτήθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

349

350

351

352

353

354

355

356

357

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
31 /21-9-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
358

λήξης της Πράξης µέχρι 31-12-2023, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ.
οικ. 2029/07-09-2020 (Α∆Α:6ΘΠ77ΛΕ-Χ3Ζ) απόφαση της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 28-08-2020 Πρακτικού
της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων
για τις ανάγκες των δηµοτικών Παιδικών Σταθµών ∆.Ε. Λευκάδας, του
δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆.Ε.Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και
του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας, συνολικού
προϋπολογισµού 55.163,33 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., (σχετ. η
µε αριθµ. 13678/11-08-2020 διακήρυξη)
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 28-08-2020 Πρακτικού
της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού Παροχή υπηρεσίας
"Μεταφορές ογκωδών αντικειµένων και διάθεση βιοαποδοµήσιµων
αποβλήτων" (cpv 90512000-9) µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής,
συνολικού προϋπολογισµού 59.999,51 ευρώ µε Φ.Π.Α. (σχετ. η µε
αριθµ. 13590/10-08-2020 διακήρυξη).
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας
και αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισµών προµηθειών (άρθρο 221 Ν.
4412/2016).
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προµήθειας α)
απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας
χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισµού 150.000,00 € και
β)µηχανήµατος έργου (ανοικτό ανατρεπόµενο φορτηγό µε υδραυλικό
γερανό και αρπάγη προϋπολογισµού 185.000,00 € , συνολικού
προϋπολογισµού 335.000,00€ µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιµής µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό µε χρήση της
πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και
καθορισµού όρων διαγωνισµού.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης παροχής υπηρεσίας
περισυλλογής και σταυλισµού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
συνολικού προϋπολογισµού 40.672,00€ µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής µε
συνοπτικό διαγωνισµό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και
καθορισµού όρων διαγωνισµού»
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασµούς
ύδρευσης-αποχέτευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν.
4623/19 µε τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του
Ν. 3463/06 του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του
Κανονισµού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του ∆ήµου Λευκάδας (υπ' αρίθµ.
150/2012 απόφαση ∆.Σ.) και την υπ΄αριθµ.23331/19-11-2019
Απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Οµάδας Εργασίας
για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών
οφειλετών από λογαριασµούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
ο
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής
ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», και µε
Α/Α συστήµατος 91749, προϋπολογισµού 200.000,00€ µε ΦΠΑ, για
την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη.
ο
ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Tριµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας,
ης
κατά την συνεδρίαση της 21 Οκτωβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, κατά της προσφυγής του Ν.Π.Ι.∆.
ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ που στρέφεται
µεταξύ άλλων και κατά του ∆ήµου Λευκάδας και ζητά την ακύρωση του
υπ΄άριθ΄13545-11/7/2019 έγγραφο της Υ∆ΟΜ Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για συµπλήρωση της υπ΄αριθ. 179/2020
απόφασής της, σχετικά µε την σύνταξη αποδοχής κληρονοµιάς Παναγή
Κοµηνού.
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Συγκροτήθηκε

Εγκρίθηκε για το α)
σκέλος.
Αναβολή για το β)
σκέλος

Εγκρίθηκε µε
διόρθωση του
πρ/σµού σε
33.852,00€

Εγκρίθηκε η πρώτη
ένσταση.
Αναβολή η δεύτερη

Εγκρίθηκε µε
προσωρινό µειοδότη
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε

Χορηγήθηκε εντολή

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του
από 18-09-2020 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας συνοπτικού
διαγωνισµού για τη ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Εγκρίθηκε οριστικός
ανάδοχος
«ΠΙΕΤΡΗΣ

359

360

361
362

363

364

365

366

367

368

369

370

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021, συνολικού
προϋπολογισµού 67.709,60 ευρώ µε Φ.Π.Α. που διεξάγεται µε τους
όρους της µε αριθµ. 12783/29-07-2020 διακήρυξης, και κατακύρωση
αποτελέσµατος.
ο
ΘΕΜΑ 2 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του
από 14-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισµού για προµήθεια σκυροδέµατος συνολικού
προϋπολογισµού 47.802,00 ευρώ µε Φ.Π.Α που διεξάγεται µε τους
όρους της µε αριθµ. 15194/02-09-2020 διακήρυξης .
ο
ΘΕΜΑ 3 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του
από 18-09-2020 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας συνοπτικού
διαγωνισµού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού Γενικών Υπηρεσιών µε κριτήριο
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής για το έργο µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισµού
33.400,00€ µε Φ.Π.Α. 24% που διεξάγεται µε τους όρους της µε αριθµ.
13008/31-07-2020 διακήρυξης και κατακύρωση αποτελέσµατος.
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 5ης αναµόρφωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2020.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασµούς
ύδρευσης-αποχέτευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν.
4623/19 µε τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του
Ν. 3463/06 του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του
Κανονισµού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του ∆ήµου Λευκάδας (υπ' αρίθµ.
150/2012 απόφαση ∆.Σ.) και την υπ΄αριθµ.23331/19-11-2019
Απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Οµάδας Εργασίας
για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών
οφειλετών από λογαριασµούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού
διαγωνισµού του έργου: «Επισκευές ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε.
Λευκάδας», µε προϋπολογισµό 25.000,00 €.
ο

ου

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1 ΑΠΕ του έργου:
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΣΤΟ Π.∆.99/2017».
ο
ου
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1 ΑΠΕ του έργου:
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΣΤΟ Π.∆.99/2017».
ο
ΘΕΜΑ 6 :: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, προς άσκηση
Κύριας Παρέµβασης του ∆ήµου Λευκάδας κατά του Βασιλείου Βρεττού
και του Ελληνικού ∆ηµοσίου και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά τη συνεδρίαση
αυτού µε την νέα διαδικασία του Κώδικα Πολ. ∆ κατάθεσης προτάσεων
εντός εκατό ηµερών.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής της Ευαγγελίας Συκιώτη για
τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο η
οποία στρέφεται µεταξύ άλλων και εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και
εισάγεται µε τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων των εκατό ηµερών.
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας της Αγωγής του Ιωάννη Κολυβά που
στρέφεται κατά ∆ήµου Λευκάδας, Ιωάννη Κολυβά κλπ. για τη
διόρθωση των ανακριβών αρχικών εγγραφών Εθνικού Κτηµατολογίου
και εισάγεται µε τη διαδικασία της κατάθεσης προτάσεων των εκατό
ηµερών.
ο
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του Ιωάννη Κολυβά του
Ερωτόκριτου που στρέφεται µεταξύ άλλων και κατά του ∆ήµου
Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Eιρηνοδικείου
Λευκάδας κατά της αγωγής χρέους του Χριστόφορου Αλιάγα που
εισάγεται µε τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων εντός της προθεσµίας
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.»,

Εγκρίθηκε
προσωρινός
ανάδοχος
ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ
Α.Ε.»,
Εγκρίθηκε οριστικός
ανάδοχος
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ.
ΠΕΤΟΥΣΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε.» µε διακριτικό
τίτλο «ΙΟΝΙΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ»
Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε
προσωρινός
ανάδοχος
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Χορηγήθηκε εντολή

Χορηγήθηκε εντολή

Χορηγήθηκε εντολή

Χορηγήθηκε εντολή

Κατάργιση δίκης και
κατάρτιση πρακτικών
συµβιβασµού

371

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
32 /29-9-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

των εκατό ηµερών ή κατάργηση της δίκης και κατάρτιση πρακτικών
συµβιβασµού ενώπιον του ως άνω ∆ικαστηρίου.
ο
ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Eιρηνοδικείου
Λευκάδας κατά της αγωγής χρέους του Κωνσταντίνου Θεοχάρη που
εισάγεται µε τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων εντός της προθεσµίας
των εκατό ηµερών ή κατάργηση της δίκης και κατάρτιση πρακτικών
συµβιβασµού ενώπιον του ως άνω ∆ικαστηρίου.
ΘΕΜΑ

Κατάργιση δίκης και
κατάρτιση πρακτικών
συµβιβασµού

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ποσού 200.000,00 € από το
Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055).
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ποσού 30.000,00 € από το
Υπουργείο Εσωτερικών, ως έκτακτη οικονοµική ενίσχυση, για την
υλοποίηση του προγράµµατος κοινωνικής προστασίας όπως
προβλέπεται από το Ν.∆. 57/1973 και την αρίθµ. 33862/06-05-2019
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), µε σκοπό την χορήγηση οικονοµικών
ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση του αποτελέσµατος
δηµοπρασίας που έγινε την 24.09.2020 για µίσθωση ακινήτου µε
σκοπό τη φύλαξη και διατροφή των ανεπιτήρητων βοοειδών τα οποία
θα περισυλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς 2 µεταχειρισµένων
επαγγελµατικών οχηµάτων από την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε.”
και κάλυψη των δαπανών µεταβίβασης.
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. σχετικά µε εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για
υπογραφή σε οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας της πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για συµπλήρωση της αρ. 161/2020
απόφασής της, σχετικά µε έγκριση υποβολής αιτήµατος τροποποίησης
της απόφασης ένταξης της Πράξης µε τίτλο « ∆οµή Παροχής Βασικών
Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ
5002118 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια
διαγωνισµού του έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ
Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισµού 50.000,00 €.
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια
διαγωνισµού του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ », προϋπολογισµού
34.998,19€
ο
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια
διαγωνισµού του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΥΓΗΡΟΥ », προϋπολογισµού 14.997,70€
ο
ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια
διαγωνισµού του έργου: «Τσιµεντόστρωση δρόµων περιοχής
Καλλιγονίου (όπισθεν LIDL)», προϋπολογισµού 9.997,77 €.
ο
ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια
διαγωνισµού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ»,
προϋπολογισµού 62.000,00€
ο
ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής &
οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές δηµοτικών κτιρίων
(πρώην δηµοτικών Σχολείων) Νυδριού» προϋπολογισµού
41.436,31 €.
ο
ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών
δηµοπράτησης και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης µε ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισµό του έργου: «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ», µε προϋπολογισµό 250.000,00 € µε ΦΠΑ.
ο
ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση των όρων διακήρυξης
και καθορισµό ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου:
«ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ», µε
προϋπολογισµό 250.000,00 € µε ΦΠΑ.
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ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών
δηµοπράτησης και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης µε ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισµό του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», µε προϋπολογισµό
180.000,00€ µε ΦΠΑ.
ο
ΘΕΜΑ 16 : Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση των όρων διακήρυξης
και καθορισµό ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ
ΒΑΘΕΩΣ», µε προϋπολογισµό 180.000,00€ µε ΦΠΑ.
ο
ΘΕΜΑ 17 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας, κατά της από 28/02/2020
αγωγής µε αριθµό 53/2020 της Ναυτικής Εταιρείας µε την επωνυµία
«ΚΑΛΑΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας µε τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων εντός
των εκατό ηµερών.
ο
ΘΕΜΑ 18 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µετακίνησης αιρετών εκτός
έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Αναβολή

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 ΕΗ∆: Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση υποβολής
πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ιονίων Νήσων 2014-2020
(Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ81) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία
του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο «∆ράσεις
ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας–υποδοµές» για την
υλοποίησης της πράξης «Αποπεράτωση ∆ηµοτικού Θεάτρου
Λευκάδας».
ο
ΘΕΜΑ 2 ΕΗ∆: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών
δηµοπράτησης και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ & ∆.Ε. ΚΑΣΤΟΥ ΓΙΑ
ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 47.199,90 ευρώ(µε
ΦΠΑ 24%).
ο
ΘΕΜΑ 1 Η∆: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 29-09-2020
Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για
παροχή υπηρεσία περισυλλογής και σταυλισµού ανεπιτήρητων
παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισµού 33.852,00€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής
(σχετ. η Αρ.Πρωτ.:16147/16-09-2020 διακήρυξη).
ο
ΘΕΜΑ 2 Η∆: Απόφαση Ο.Ε. περί ορισµού ηµεροµηνίας και ώρας
αποσφράγισης του (υπο) φακέλου των οικονοµικών προσφορών του
συµµετεχόντων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια
καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των
νοµικών του προσώπων για δύο έτη µε τη χρήση της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, συνολικού προϋπολογισµού 947.064,630€
µε Φ.Π.Α. (σχετ. µε αριθµ.12554/27-07-2020 (Α∆ΑΜ:
20PROC00007107975) διακήρυξης.
ο
ΘΕΜΑ 3 Η∆: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης ασφάλισης
οχηµάτων µηχανηµάτων έργου και εργαλείων πρασίνου ∆. Λευκάδας
για τα έτη 2021 και 2022 των οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆. Λευκάδας
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά βάσει τιµής µε συνοπτικό διαγωνισµό, έγκρισης
των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού των όρων του
διαγωνισµού.
ο
ΘΕΜΑ 4 Η∆: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά µε την επιστροφή του υπ΄αριθµ.
ΚΗΙ 2511 επιβατικού οχήµατος (σχετική η π΄αριθµ.36/20 απόφ.
∆ΕΠΟΚΑΛ), το οποίο είχε παραχωρήσει ο ∆ήµος Λευκάδας στην
∆ΕΠΟΚΑΛ µε την υπ΄αριθµ. 305/12 απόφαση ∆.Σ
ο
ΘΕΜΑ 5 Η∆: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας, κατά της από 28/02/2020
αγωγής µε αριθµό 53/2020 της Ναυτικής Εταιρείας µε την επωνυµία
«ΚΑΛΑΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας µε τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων εντός
των εκατό ηµερών.
ο
ΘΕΜΑ 6 Η∆: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και νοµιµοποίηση αφενός της
από 10-6-2019 και αριθµό κατάθεσης 13/2019 έφεσης του ∆ήµου
Λευκάδας κατά της αριθ’49/2019 απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά:1) της Ολυµπίας χήρας Φίλιππου
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Σταµατέλου 2) του Ευάγγελου Σταµατέλου 3)της Αγγελικής Σταµατέλου,
4) του Σπυρίδωνα Σταµατέλου, 5) της Μαρίας συζ.Ανδρέα Αρβανίτη 6)
της Ελένης χας Αθανασίου Παυλίδη, 7)της Κλεονίκης χας Μιλτιάδη
Σταµατέλου, 8) του Θεόδωρου Σταµατέλου του Μιλτιάδη, αφετέρου
χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια
αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας κατά τη
ης
δικάσιµο της 13 -10-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή
µαταίωση αυτού.
ο
ΘΕΜΑ 7 Η∆: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και νοµιµοποίηση αφενός της
από 10-6-2019 και αριθµό κατάθεσης 12/2019 έφεσης του ∆ήµου
Λευκάδας κατά της αριθ’48/2019 απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά: 1) της Ολυµπίας χήρας Φίλιππου
Σταµατέλου, 2) του Ευάγγελου Σταµατέλου 3)της Αγγελικής
Σταµατέλου, 4) του Σπυρίδωνα Σταµατέλου, 5) της Μαρίας συζ. Ανδρέα
Αρβανίτη 6) της Ελένης χας Αθανασίου Παυλίδη, 7) της Κλεονίκης χας
Μιλτιάδη Σταµατέλου, 8) του Θεόδωρου Σταµατέλου του Μιλτιάδη,
αφετέρου Χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε
πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη και εκπροσώπησης του ∆ήµου
Λευκάδας για ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς
Ελλάδας κατά τη δικάσιµο της 13ης-10-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ΄ αναβολή ή µαταίωση αυτού
ο
ΘΕΜΑ 8 Η∆: Απόφαση Ο.Ε. για ανάθεση σε δικηγόρο Αθηνών κατ’
εξαίρεση δικαστικού χειρισµού της υπόθεσης Ανδρέα Παπαρηγόπουλο
σε σχέση µε την υπόθεση ΕΝΕΡΓΑ –ΗΕLLΑS POWΕR1) για
παράσταση Πολιτικής Αγωγής του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του
Αρείου Πάγου (Ποινικό Τµήµα) στις 11/11/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
ΘΕΜΑ

Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρ. Καρύδη

Χορηγήθηκε εντολή
σε Παπαρηγόπουλο
Ανδρέα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 ΕΗ∆: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 19-10-2020
Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού
∆ιαγωνισµού για παροχή υπηρεσία περισυλλογής και σταυλισµού
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισµού
33.852,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµής (σχετ. η Αρ.Πρωτ.: 17794/7-10-2020 διακήρυξη)
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου
προσωπικού για την αντιµετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του
∆ήµου Λευκάδας, µε το ποσό των 332.989,06€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την
κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την
εµφάνιση του κορονοϊού COVID-19.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή επιχορήγησης του ∆ήµου
Λευκάδας µε το ποσό των 74.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την
υλοποίηση κάλυψης δαπάνης µισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στις σχολικές
µονάδες.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηµατοδότησης του ∆ήµου
Λευκάδας µε το ποσό του 1.000.000,00 € από το Υπ. Ανάπτυξης &
Επενδύσεων για την αποκατάσταση ζηµιών των οδικών υποδοµών και
των συνοδών τους υδραυλικών έργων που επλήγησαν από την φυσική
ης
ης
καταστροφή της 18 και 19 Σεπτεµβρίου 2020, µε κωδικό έργου 2020
ΣΕ 87100019.
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηµατοδότησης του Υπ.
Οικονοµίας και Ανάπτυξης στο Π.∆.Ε. για την εκτέλεση του έργου
«ΑΝΑΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε Κ.Ε.2017ΕΠ02200000, προϋπολογισµού 50.000,00
ευρώ.
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση των µε αριθ. 338/2020 και
374/2020 αποφάσεων της Ο.Ε. ∆ήµου Λευκάδας, της διαγωνιστικής
διαδικασίας καθώς και επανάληψή της, µε σκοπό τον καθορισµό
όρων διακήρυξης για την µίσθωση ιδιωτικού ακινήτου – σταβλικής
εγκατάστασης εντός των ορίων του ∆ήµου Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 8-10-2020 Πρακτικού
της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για Παροχή
υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών αντικειµένων και διάθεση
βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων" µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής,
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Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε σε εταιρεία
«ΙΟΝΙΟΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Ι.Κ.Ε.»,

408

409

410
411

συνολικού προϋπολογισµού 59.999,51 ευρώ µε Φ.Π.Α. και
κατακύρωση αποτελέσµατος.
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 13-10-2020
Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για
προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των δηµοτικών Παιδικών Σταθµών
∆.Ε. Λευκάδας, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆.Ε.
Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου
Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισµού 55.163,33 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και κατακύρωση αποτελέσµατος.
ο
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 12-10-2020
Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για
προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος, συνολικού προϋπολογισµού
47.802,00 ευρώ µε Φ.Π.Α, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής.
ο
ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύµφωνα µε
το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).
ο
ΘΕΜΑ 18 : Απόφαση Ο.Ε. επί της από 15.01.2020 (αρ. εκθ. καταθ.
53/2020) αγωγής της εταιρείας «Κάλαµος Ναυτική Εταιρεία» κατά του
∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
ο

412

ΘΕΜΑ 19 : Απόφαση Ο.Ε. επί της από 21.10.2013 (αρ. καταχώρισης
ΑΓ9/2015) αγωγής του Μιχαήλ ∆. Φίλιππα κατά του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
(µεταβατική έδρα Λευκάδας).

413

ΘΕΜΑ 20 : Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθµ. πρωτ. 18225/13.10.2020
αίτησης του Ιωάννη Θεριανού, ως πληρεξουσίου των: 1. Ελισάβετ
Αραβανή και 2. Αικατερίνης Κατωπόδη.
ο
ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για προσφυγή στη διαδικασία µε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, για την παροχή υπηρεσιών µε
τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ∆Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» πρ/σµού
200.000,00 € µε ΦΠΑ, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
ο
ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής
προθεσµίας του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» αναδόχου: MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε."
ο
ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής
προθεσµίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» αναδόχου: "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."
ο
ου
ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2 Α.Π.Ε. του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ»
αναδόχου ∆ρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.
ο
ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου:
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 200.000,00€ µε ΦΠΑ και µε Α/Α
συστήµατος 91749.
ο
ΘΕΜΑ 16 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών
δηµοπράτησης και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»,
προϋπολογισµού 2.404.524 €(µε ΦΠΑ 24%).
ο
ΘΕΜΑ 17 : Απόφαση Ο.Ε. για 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.14575/24-07-2020 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 2.404.524,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%).
ο
ου
ΘΕΜΑ 21 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 4 Ανακεφαλαιωτικού
η
Πίνακα Εργασιών µε αναθεώρηση, την 2 ΣΣΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ του
έργου: « Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλική Λευκάδας»,
αναδόχου Κ/Ξ ΑKΤΩΡ Α.T.Ε. – P & C DEVELOPMENT S.A.
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419

420
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
35 /29-10-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
422

ο

ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε σε
«ΚΑΚΑΒΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ» και ΤΑΟΛ

Εγκρίθηκε µε
διαπραγµάτευση

Εγκρίθηκε
Εξουσιοδότηση
∆ηµάρχου για
διαπραγµάτευση µε
την εταιρεία
Χορηγήθηκε εντολή
στον δικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας
∆ηµήτριο Ν.
Μασούρα
Εγκρίθηκε η
εισήγηση
Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε σε
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε

Εγκρίθηκε

Αποσύρθηκε

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής
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Εγκρίθηκε
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427
428
429

430
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
36 /3-11-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
432

433

434

435
436

437

438

439

∆ιενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσίας ασφάλισης
οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και εργαλείων πρασίνου του ∆ήµου για
τα έτη 2021-2022, συνολικού προϋπολογισµού 52.800,00 € που
διεξάγεται µε τους όρους της µε αριθµ.:17791/07-10-2020 διακήρυξης
κ α ι ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
ο
ΘΕΜΑ 2 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του συµβατικού
χρόνου της µε αριθµ. 10672/30-06-2020/Α∆ΑΜ:20SYMV006977521
σύµβασης που αφορά στην προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για
την αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆ήµου Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 3 Ε.Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 100/2020
απόφασης του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» που
αφορά στην 4η αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2020, του Πνευµατικού Κέντρου.
ο
ΘΕΜΑ 4 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο ∆ικηγόρο
του ∆ήµου µε πάγια αντιµισθία ∆ηµήτριο Μασούρα (άρθρο 72 ν.
3852/2010) για υπεράσπιση πρώην Αντιδηµάρχου, ενώπιον των
αρµοδίων ποινικών ∆ικαστηρίων.
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για νοµική υποστήριξη υπαλλήλου: α)
∆ηµητρίου Βραχνούλα και β) χορήγηση εντολής εκπροσώπησης
υπαλλήλου και παράστασης ενώπιον του Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας στον δικηγόρο στο ∆ικηγόρο του ∆ήµου
µε πάγια αντιµισθία, ∆ηµήτριο Μασούρα.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
προπληρωµής για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 6ης αναµόρφωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2020.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για 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.14575/24-07-2020 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 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%).
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. επί της από 15.01.2020 (αρ. εκθ. καταθ.
53/2020) αγωγής της εταιρείας «Κάλαµος Ναυτική Εταιρεία» κατά του
∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο ∆ικηγόρο του
∆ήµου µε πάγια αντιµισθία ∆ηµήτριο Μασούρα (άρθρο 72 ν.
3852/2010) για υπεράσπιση πρώην Αντιδηµάρχου, ενώπιον των
αρµοδίων ποινικών ∆ικαστηρίων.
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Χορηγήθηκε εντολή
στον δικηγόρο
∆ηµήτριο Μασούρα
Εγκρίθηκε η νοµική
υποστήριξη του
υπαλλήλου
Χορηγήθηκε εντολή
στον δικηγόρο
∆ηµήτριο Μασούρα
Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε
Αποστολή στο ∆.Σ.
Εγκρίθηκε

Συµβιβασµός µε το
ποσό των 20.000,00 €
Χορηγήθηκε εντολή
στον δικηγόρο
∆ηµήτριο Μασούρα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για
τροποποίηση των αδειών χρήσης των οχηµάτων που έγιναν δωρεά
από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε.» στις υπηρεσίες Πρόνοιας
του ∆ήµου Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 2 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για ετήσιο
προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του ∆ήµου
Λευκάδας, έτους 2020 – Τροποποίηση της υπ.αριθµ. 365/2019
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης ενός ατόµου µε
σύµβαση µίσθωσης έργου για την καθαριότητα σχολικής µονάδας
Κοινότητας Καλάµου για το σχολ. έτος 2020-2021.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ’ τριµήνου 2020 για
τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού.
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής
∆ιενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια
απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας
3
χωρητικότητας 12m µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., συνολικού προϋπολογισµού 150.000,00€ µε Φ.Π.Α.
ο
ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. σχετικά µε αποζηµίωση ιδιώτη κ.
Γερασίµου Σκληρού.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής ∆ιενέργειας
και αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού και Επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής προµηθειών.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προµήθειας µέσων ατοµικής
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Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε το
πρακτικό για
µαταίωση της
διαδικασίας
Εγκρίθηκε
αποζηµίωση στον κ.
Γεράσιµο Σκληρό.
Συγκροτήθηκε
επιτροπή
Εγκρίθηκε µε
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442

443

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
37 /10-11-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
444

445

446

447

448

449

προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας
έτους 2020 µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής µε συνοπτικό διαγωνισµό,
έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού όρων διαγωνισµού.
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προµήθειας:
Α) µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού
(ανοικτό ανατρεπόµενο φορτηγό µε υδραυλικό γερανό και αρπάγη)
προϋπολογισµού 185.000,00 € , µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιµής.
Β) Απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας
3
χωρητικότητας 12m µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., συνολικού 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)
3
10m συνολικού προϋπολογισµού 119.040,00 € , µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, συνολικού
προϋπολογισµού 454.040,00€ µε Φ.Π.Α.24%
µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό µε χρήση της πλατφόρµας του
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού όρων
διαγωνισµού.
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προµήθειας
απορριµµατοκιβωτίων συµπίεσης απορριµµάτων (press container)
3
10m συνολικού προϋπολογισµού 119.040,00 € , µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµής µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό µε χρήση της
πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και
καθορισµού όρων διαγωνισµού.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προµήθειας διαφόρων
υλικών ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισµού 132.459,28€, µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά βάσει τιµής µε ανοιχτό διαγωνισµό µε χρήση της
πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και
καθορισµού όρων διαγωνισµού.
ο
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε .περί έγκρισης Πρακτικών της Επιτροπής
∆ιενέργειας καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου
Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για δύο έτη, µε χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, συνολικού
προϋπολογισµού 947.064,630 ευρώ µε Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ

ηµεροµηνία
13/11/2020

Εγκρίθηκε και για τις
τρεις προµήθειες µε
ηµεροµηνία 7/12/2020

Αποσύρθηκε
(εντάχθηκε στο
προηγούµενο θέµα)

Εγκρίθηκε µε
ηµεροµηνία
26/11/2020.

Εγκρίθηκε
προσωρινός:
Α) καύσιµα Κούρτης
Β) λιπαντικά eldons
Αγονος για Ελλοµένο
και Απολλωνίων.
Παρέκκλιση του
άρθρου 6 του 4412/16
για υπόλοιπα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί
διενέργειας διαπραγµάτευσης για την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση από την επιτροπή που συγκροτήθηκε
µε την αρ. 260/2020 απόφαση της Ο.Ε.
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σχεδίου τροποποίησης
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και
∆ήµου Λευκάδας στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράµµατος
INTERREG IPA II-CBC ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ µε το ακρωνύµιο «SAVE
WATER» για την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες Επισκευής,
Εκσυγχρονισµού και Αναβάθµισης Αντλιοστασίων ∆ήµου Λευκάδας.»
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής/πών
διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 32Α του Ν.
4412/2016.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και της 1ης
Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ ∆.Ε
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου ΛΕΩΝΙ∆Α-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΡΑΚΑΤΟΥ.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ» προϋπολογισµού 150.800,00 €.
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών
δηµοπράτησης και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου:
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Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

450
451

452

453

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
38 /13-11-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
454

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
39 /24-11-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
455

456

457

458

459

460

461

462

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ
ΦΡΥΝΙΟΥ»
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθµ. 28/2020 διαταγής
πληρωµής του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή µη έφεσης του ∆ήµου
Λευκάδας κατά των αριθµ. Α223/2020, Α232/2020, A227/2020,
A235/2020 αποφάσεων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου
Πάγου κατά της αριθ’1958/2020 απόφασης του ∆’ Μονοµελούς
Εφετείου Θεσσαλονίκης που δίκασε τη διαφορά στο δεύτερο βαθµό
µεταξύ των διαδίκων ∆ήµου Λευκάδας και της ΑΕ ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε το
διακριτικό τίτλο ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΤΕΒΕ.
ο
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή µη έφεσης κατά της αριθ.
247/2020 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που
δίκασε τη διαφορά µεταξύ των διαδίκων Ανδρέα Σγουρόπουλου κλπ
που στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου του ∆ήµου Λευκάδας κλπ
.

ΘΕΜΑ

Να µην ασκηθεί
ανακοπή
Να µην ασκηθεί
έφεση

Αποσύρεται

Να µην ασκηθεί
έφεση
Την διαβίβαση της
υπόθεσης στην Τ.Υ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 7ης αναµόρφωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2020.

ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε
Αποστολή στο ∆.Σ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του
από 17-11-2020 Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαπραγµάτευσης
για προµήθεια οικοδοµικών υλικών συνολικού προϋπολογισµού
30.949,48€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµής.
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη ενός (1) ατόµου ΤΕ
Βρεφονηπιοκόµων µε σύµβαση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. µέσω του
προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής,
έτους 2020-2021.»
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 129/2020 απόφασης
του ∆/κού Συµβουλίου του ∆.Λ.Τ. Λευκάδος, περί έγκρισης
απολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2019.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ.134/2020 απόφασης του
∆/κού Συµβουλίου του ∆.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης της 3ης
αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2020.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 13-11-2020 Πρακτικού
Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
µέσων ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του
∆ήµου Λευκάδας έτους 2020 συνολικού προϋπολογισµού 45.039,28€€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής.
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας που έγινε την 12.11.2020 για µίσθωση ακινήτου µε
σκοπό τη φύλαξη και διατροφή των ανεπιτήρητων βοοειδών τα οποία
θα περισυλλέγονται εντός των ∆ιοικητικών ορίων του ∆ήµου.
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»,
µε προϋπολογισµό 150.000,00 € χωρίς ΦΠΑ..
ο
ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθµ. πρωτ.
18743/21.10.2020 αίτησης του Α.Σ. «ΤΑΟΛ».
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Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε το
πρακτικό µαταιώθηκε
η διαδικασία λόγω µη
κατάθεσης
προσφορών.
Επικυρώθηκε σε
Μπελεγρίνο
Αναστάσιο
Εγκρίθηκε

1)Κάνει δεκτή την
αναφερόµενη στο
θέµα αίτηση επί της
αρχής.
2) Χορηγεί εντολή
στον δικηγόρο του
∆ήµου ∆ηµήτριο
Μασούρα
3) Εξουσιοδοτεί τον
∆ήµαρχο Λευκάδας κ.

ο

463

ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση Ο.Ε. επί του πρωτοκόλλου βεβαίωσης βλάβης
επαρχιακής οδού, που εξέδωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για ποσό
30.773,05 ευρώ.

464

ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για συµπλήρωση της υπ΄αριθ. 47/2020
απόφαση της Ο.Ε. σχετικά µε εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για την
υπογραφή συµβολαίου.
ο
ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για ανάθεση στον δικηγόρο Αθηνών,
Ανδρέα Παπαρηγόπουλο, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισµού της
υπόθεσης ΚΕΝΤΩΡ ΑΕ, για παράσταση Πολιτικής Αγωγής του ∆ήµου
Λευκάδας ενώπιον του Πενταµελούς Εφετείου Αναστολών Αθηνών,
στις 2/12/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια
διαγωνισµού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.Ε.
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», προϋπολογισµού 25.000,00€.
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αρ. 385/2020
απόφασης της Ο.Ε. σχετικά µε έγκριση των όρων διακήρυξης του
έργου: «Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωµερίου»
ο
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση επέκτασης κοιµητηρίου
Νυδριού» προϋπολογισµού 7.000,00 €.
ο
ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις στα αντλιοστάσια Μαγγανά
Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας» προϋπολογισµού
19.793,88 €.
ο
ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς υγειονοµικού υλικού
(αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στα
πλαίσια αντιµετώπισης διασποράς του νέου κορωνοϊού covid-19.

465

466

467

468

469

470

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
40 /1-12-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
471

472

473

474

475

476

477

ο

ΘΕΜΑ

Χαράλαµπο Καλό,
Χορηγεί εντολή στον
δικηγόρο του ∆ήµου
Λευκάδας µε πάγια
αντιµισθία ∆ηµήτριο
Ν. Μασούρα, να
ασκήσει ενώπιον του
Συµβουλίου της
Επικρατείας αίτηση
ακύρωσης
Εγκρίθηκε

Χορηγήθηκε εντολή

Κατακυρώθηκε σε
Ηλία Περδικάρη

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 30-11-2020
πρακτικού Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του
συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης
οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και εργαλείων πρασίνου του ∆ήµου
Λευκάδας για τα έτη 2021-2022 και κατακύρωση αποτελέσµατος.
ο
ΘΕΜΑ 2 Ε.Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 24-11-2020
πρακτικού Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για
προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος µε τη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση .
ο
ΘΕΜΑ 3 Ε.Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισµού προµήθειας
διαφόρων οικοδοµικών υλικών .
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. περί διαγραφής ή επιστροφής
αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο ∆ικηγόρο του
∆ήµου µε πάγια αντιµισθία ∆ηµήτριο Μασούρα (άρθρο 72 ν.
3852/2010) για υπεράσπιση µελών Σχολικής Επιτροπής, ενώπιον των
αρµοδίων ποινικών ∆ικαστηρίων.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για µη άσκηση έφεσης του ∆ήµου
Λευκάδας κατά των αριθµ. Α294/2020, Α295/2020, Α296/2020,
Α297/2020 αποφάσεων του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου µεταβατική έδρα Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για την αµετάκλητη αριθ’4/2017 απόφαση
του Ειρηνοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά µεταξύ των
διαδίκων της εταιρείας µε την επωνυµία Ν.ΓΡΑΨΑΣ-∆.ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ που στρέφεται κατά του
πρώην ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ως καθολικού
διαδόχου του πρώην ΝΠ.∆.∆, «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ
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Εγκρίθηκε σε «ΑΦΟΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η Α.Ε.»

Εγκρίθηκε σε
«ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ
Α.Ε.»
Συγκροτήθηκε

Εγκρίθηκε εκτός του
σκέλους 8
Χορηγήθηκε

∆εν ασκείται έφεση

Να µην ασκηθεί
κανένα τακτικό ή
έκτακτο ένδικο µέσο
και συµµόρφωση του
∆ήµου µε το
διατακτικό

ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» του οποίου καθολικός διάδοχος έχει καταστεί ο ∆ήµος
Λευκάδας.
478
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480

481

482
483
484

485
486
487
488
489
490

491

492

493

494

495

496

ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ’23/2020 διαταγή πληρωµής µε
το αριθ’34/2020 παρά πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο
εκτελεστό το οποίο εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λευκάδας που
δίκασε την από 1-9-2020 αίτηση της οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ εναντίον του ∆ήµου
Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ’26/2020 διαταγή πληρωµής µε
το αριθ’36/2020 παρά πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο
εκτελεστό το οποίο εκδόθηκε από το Μονοµελές Πρωτοδικείο
Λευκάδας που δίκασε την από 3-9-2020 αίτηση της οµόρρυθµης
εταιρείας µε την επωνυµία ΛΑΖΑΡΗΣ Π-ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ Κ ΟΕ εναντίον
του ∆ήµου Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν.Καρύδη (άρθρο 72 ν.
3852/2010) για υπεράσπιση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας
Αθανίου, ενώπιον των αρµοδίων ποινικών ∆ικαστηρίων.
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της αρ. 59/2020
απόφασης του ∆.Σ. για λήψη οικονοµικών µέτρων από το ∆ήµο
Λευκάδας για τον περιορισµό των κοινωνικών και οικονοµικών
επιπτώσεων από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε
τις αντίστοιχες Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.) και
υπουργικές αποφάσεις.
ο
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισµό τελών καθαριότητας –
ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2021.
ο
ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση ΟΕ για τον καθορισµό τελών χρήσης
κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021.
ο
ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για την επιβολή τέλους επί ακαθαρίστων
εσόδων, κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστηµάτων για το έτος
2021.
ο
ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισµό τελών ύδρευσηςάρδευσης-αποχέτευσης για το έτος 2021.
ο
ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισµό τιµών τελών διαφήµισης
για το έτος 2021.
ο
ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισµό τελών χρήσης
δηµοτικών νεκροταφείων 2021.
ο
ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύµφωνα µε
το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).
ο
ΘΕΜΑ 16 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση δαπανών πάγιας
προκαταβολής προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων.
ο
ΘΕΜΑ 17 : Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης-συµπλήρωσης της µε
αριθµ. 351/2020 απόφασης Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής
ανοιχτών διαγωνισµών προµηθειών.
ο
ΘΕΜΑ 18 : Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισµού ηµεροµηνίας διενέργειας
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση για παροχή υπηρεσίας
περισυλλογής και σταυλισµού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
συνολικού προϋπολογισµού 33.852,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
24%.
ο
ΘΕΜΑ 19 : Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισµού ηµεροµηνίας διενέργειας
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση για την ανάδειξη οικονοµικού
φορέα που θα συµµετέχει στη συµφωνία –πλαίσιο για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ.
ο
ΘΕΜΑ 20 : Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισµού ηµεροµηνίας διενέργειας
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση για την ανάδειξη οικονοµικού
φορέα που θα συµµετέχει στη συµφωνία –πλαίσιο για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ,
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ.
ο
ΘΕΜΑ 21 : Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισµού ηµεροµηνίας διενέργειας
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση για την προµήθεια τροφίµων
(Οµάδες Β΄Γ΄) για τις ανάγκες των δηµοτικών Παιδικών Σταθµών ∆.Ε.
Λευκάδας, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆.Ε. Λευκάδας, του
Κ.Α.Π.Η.
ο
ΘΕΜΑ 22 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης µε συνοπτικό
διαγωνισµό προµήθειας οικοδοµικών υλικών ∆ήµου Λευκάδας,
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού των όρων του
διαγωνισµού.
ο
ΘΕΜΑ 23 : Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Πράσινο
Ταµείο για την χρηµατοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου
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Να συµµορφωθεί
πλήρως µε το
διατακτικό της
αριθ’23/2020 διαταγής
πληρωµής ο ∆ήµος
Λευκάδας
Να συµµορφωθεί
πλήρως µε το
διατακτικό της
αριθ’26/2020 διαταγής
πληρωµής ο ∆ήµος
Λευκάδας
Χορηγήθηκε

Εγκρίθηκε-αποστολή
στο ∆.Σ.

Εγκρίθηκε-αποστολή
στο ∆.Σ.
Εγκρίθηκε-αποστολή
στο ∆.Σ.
Εγκρίθηκε-αποστολή
στο ∆.Σ.
Εγκρίθηκε-αποστολή
στο ∆.Σ.
Εγκρίθηκε-αποστολή
στο ∆.Σ.
Αποσύρθηκε
Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε µε
ηµεροµηνία 11/12/20
ώρα 10:00

Εγκρίθηκε µε
ηµεροµηνία 14/12/20
ώρα 10:00

Εγκρίθηκε µε
ηµεροµηνία 14/12/20
ώρα 12:00

Εγκρίθηκε µε
ηµεροµηνία 17/12/20
ώρα 10:00

Εγκρίθηκε µε
ηµεροµηνία 16/12/20

Εγκρίθηκε

497

498

499

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
41 /8-12-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
500
501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Λευκάδας», στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών
οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
ο
ΘΕΜΑ 24 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σχεδίου προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και του ∆ήµου
Λευκάδας για την «Σύνταξη µελετών στο πλαίσιο της βελτίωσης και
συντήρησης των λιµενικών υποδοµών του ∆.Λ.Τ. Λευκάδας.
ο
ου
ΘΕΜΑ 25 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
ου
, 1 Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ»
προϋπολογισµού 102.000,00€
ο
ου
ΘΕΜΑ 26 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
(τακτοποιητικού) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΥΓΗΡΟΥ».
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. περί διαγραφής ή επιστροφής
αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας
στον δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία ∆ηµήτριο Ν.
Μασούρα, να παρασταθεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ε’
Τµήµα) για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας κατά τη δικάσιµο της
24.02.2021 όπου εκδικάζεται η από 05.11.2018 (αρ. καταθ. 2938/2018)
αίτηση ακύρωσης των Ολυµπίας Σταµατέλου κλπ.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας
στον δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία ∆ηµήτριο Ν.
Μασούρα, να παρασταθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών
ο
(2 Τµήµα) για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας κατά τη δικάσιµο της
18.03.2021 ή όποια άλλη µετ’ αναβολή, όπου εκδικάζεται η από
29.10.2018 (αρ. κατάχ. ΑΚ214/2018) αίτηση ακύρωσης της ανώνυµης
εταιρείας «Hellasod».
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης, ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, αίτησης του ∆ήµου Λευκάδας µε την ιδιότητά
του ως µετόχου µεταξύ άλλων της ανώνυµης εταιρείας µε την
επωνυµία ΕΤΙΝ ΑΕ για τον διορισµό προσωρινής διοίκησης της ως άνω
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΙΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ).
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 108/2020
απόφασης του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» που
αφορά στην 5η αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2020, του Πνευµατικού Κέντρου.
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης
στην 1η πρόσκληση του προγράµµατος New Energy Solutions
Optimized for Islands (NESOI).
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηµατοδότησης και εκτέλεσης
της πράξης µε τίτλο "Αποπεράτωση ∆ηµοτικού Θεάτρου Λευκάδας " µε
κωδικό ΟΠΣ 5050690 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά
2014-2020» όπως εγκρίθηκε µε την αρ.πρωτ. οικ.2451/26-10-2020
(Α∆Α: 67ΑΛ7ΛΕ-ΖΤ9) απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
καθώς και ορισµό υπολόγου –διαχειριστή της πράξης.
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»
προϋπολογισµού 150.000,00 µε Α/Α συστήµατος 94098 (άρθρο 221
ν.4024).
ο
ης
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης της 1 Σ.Σ.Ε. του έργου:
«Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα-Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου
Λευκάδας», πρ/σµού 2.800.000,00 €
ο
ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για παράταση προθεσµίας του έργου:
«Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα-Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου
Λευκάδας», πρ/σµού 2.800.000,00 €
ο
ου
ου
ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1 ΑΠΕ και 1 ΠΚΤΜΝΕ του
έργου: «Αντιπληµµυρική προστασία οικισµού Βασιλικής ∆ήµου
Λευκάδας», αναδόχου Μ.& Χ. Μακρυπούλιας Ο.Ε.
ο
ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
ου
ου
(1 ΑΠΕ) και 1 ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Αποκαταστάσεις δηµοτικών
οδών ∆.Ε. Απολλωνίων-Ελλοµένου», αναδόχου Βούλγαρη ΑΤΕ.
ο
ου
ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2 ΑΠΕ του έργου:
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Εγκρίθηκε
Χορηγήθηκε εντολή

Χορηγήθηκε εντολή

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Συγκροτήθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

513

514

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
42 /9-12-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
515

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
43 /15-12-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
516

517

518

519

520

521

522

523
524

525

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
44 /22-12-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
526

527

528

«Τσιµεντοστρώσεις-Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στη ∆.Ε.
Λευκάδας», αναδόχου Μ.& Χ. Μακρυπούλιας Ο.Ε.
ο
ου
ου
ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1 ΑΠΕ και 1 ΠΚΤΜΝΕ του
έργου: «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάµου-Καστού µε υποθαλάσσιο
αγωγό» αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου ∆ρακάτου Ε∆Ε
ο
ου
ου
ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1 ΑΠΕ και 1 ΠΚΤΜΝΕ του
έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και
λοιπές δράσεις ∆ήµου Λευκάδας» αναδόχου Αναγνωστού Κων/νου &
ΣΙΑ Ε.Ε.
ΘΕΜΑ

Αποσύρεται

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ : Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού του
∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2021.
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 : ∆ιαµόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισµού του ∆ήµου
Λευκάδας οικονοµικού έτους 2021, µετά τη γνώµη του Παρατηρητηρίου
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και κατάρτιση του Ολοκληρωµένου
Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) οικ. έτους 2021.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του
αριθ. 1231/Α/30-10-20 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την
πληρωµή ταχυδροµικών τελών.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας σχετικά µε την αγωγή του Παναγιώτη
Κατωπόδη του ∆ηµητρίου, που στρέφεται κατά του Γεωργίου
Κατωπόδη, του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ∆ήµου Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής
προθεσµίας του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», αναδόχου: MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε."
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής
προθεσµίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
∆.Ε.ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, αναδόχου: ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΖΟΥΡΟΣ Ε.∆.Ε."
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της µελέτης των τευχών
δηµοπράτησης και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» πρ/σµού
29.980,00€ µε ΦΠΑ.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ
του έργου: «ΕΡΓΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΓ.ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ
του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΜΗΝΑ.»
ο
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για καθορισµό ηµεροµηνίας δηµοπράτησης
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», µε
προϋπολογισµό 180.000,00€ µε ΦΠΑ.€.
ο
ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για καθορισµό ηµεροµηνίας δηµοπράτησης
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου: «Παραδοσιακό
ελαιοτριβείο Κατωµερίου», προϋπολογισµού 250.000,00€.
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε-αποστολή
στο ∆.Σ.

Εγκρίθηκε

Χορηγήθηκε εντολή

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε
Καθορίστηκε η
20/1/2021

Καθορίστηκε η
19/1/2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αριθµ. 139/2020 απόφασης
του ∆/κού Συµβουλίου του ∆.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης προϋπολογισµού
και Ο.Π.∆. οικ. έτους 2021, του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των αρ. 110-2020 και 111-2020
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό
Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» περί έγκρισης προϋπολογισµού και Ο.Π.∆.
αντίστοιχα, για το οικονοµικό έτος 2021.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του
αριθ. 807/Α/31-07-2020 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την
αντιµετώπιση δαπάνης προµήθειας άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας
καρτοκινητών χρήσης αντλιοστασίων και δεξαµενών Υπηρεσίας
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Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

ύδρευσης.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης
και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού:
1.690.000,00 € Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%)
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 14.6iv.33.33.2 και µε αριθµ.
πρωτ. 5294/22-6-2020) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Υποδοµές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020, για την
υλοποίησης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης
και καθορισµού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ήπιες, Φιλικές προς το
περιβάλλον παρεµβάσεις της Λιµνοθάλασσας Αβλέµονα»
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Αλιείας και Θάλασσας» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης
40.1 & 44.6 και µε αριθµ. πρωτ. 2680/20-11-2019) στα πλαίσια της
πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Αλιείας και Θάλασσας» 2014-2020, για την
υλοποίησης 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».
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία»
2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 075 και µε αριθµ. πρωτ.
6254/878/A3/27-11-2017) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
“Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία” 2014-2020,
για την υλοποίησης της πράξης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ,
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ”
ο
ου
ου
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1 ΑΠΕ και 1 ΠΚΤΜΝΕ του
έργου: «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάµου-Καστού µε υποθαλάσσιο
αγωγό» αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου ∆ρακάτου Ε∆Ε
ο
ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας
και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών για προµήθεια καυσίµων
για τις ∆.Ε. Καρυάς -Σφακιωτών, για προµήθεια και εγκατάσταση
υπόγειων κάδων απορριµµάτων και προµήθεια εξοπλισµού
πληροφορικής ∆ήµου Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης-συµπλήρωσης της από
3-07-2019 προγραµµατικής σύµβασης «ΑΝΑΣΚΑΦΗ- ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Β΄ΦΑΣΗ »
ο
ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής
διενέργειας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση για παροχή
υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισµού ανεπιτήρητων παραγωγικών
ζώων συνολικού προϋπολογισµού 33.852,00€ συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24%
ο
ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής
διενέργειας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση για την ανάδειξη
οικονοµικού φορέα που θα συµµετέχει στη συµφωνία –πλαίσιο για
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ∆.Ε.
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ»
ο
ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής
διενέργειας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση για την ανάδειξη
οικονοµικού φορέα που θα συµµετέχει στη συµφωνία –πλαίσιο για
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ∆.Ε.
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ»
ο
ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής
διενέργειας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση για την προµήθεια
τροφίµων (Οµάδες Β΄Γ΄) για τις ανάγκες των δηµοτικών Παιδικών
Σταθµών ∆.Ε. Λευκάδας, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆.Ε
.Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η.
ο
ΘΕΜΑ 16 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής
διενέργειας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση για την προµήθεια
έτοιµου σκυροδέµατος.
ο
ΘΕΜΑ 17 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής
παραλαβής του αντικειµένου της µε αριθµ.14713/28-08-2020
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Εγκρίθηκε
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Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Ματαιώθηκε- άγονος

Ματαιώθηκε- άγονος

Αποσύρεται

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

543

544

545

546

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
45 /23-12-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
547

548

549
550

551

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
η
46 /29-12-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
52

553

554

555

556

557

τροποποιηµένης σύµβασης για παροχή υπηρεσίας µεταφοράς στερεών
αστικών αποβλήτων.
ο
ΘΕΜΑ 18 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προµήθειας και
εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριµµάτων ∆ήµου Λευκάδας,
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού των όρων του
διαγωνισµού.
ο
ΘΕΜΑ 19 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προµήθειας
εξοπλισµού πληροφορικής ∆ήµου Λευκάδας, έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισµού των όρων του διαγωνισµού
ο
ΘΕΜΑ 20 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προµήθειας
καυσίµων για τις ∆.Ε. Καρυάς και Σφακιωτών ∆ήµου Λευκάδας,
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού των όρων του
διαγωνισµού
ο
ΘΕΜΑ 21 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης δαπανών πάγιας
προκαταβολής προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων.
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε

Αποσύρεται

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. σχετικά µε ορισµό συµβολαιογράφου
για σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης αποδοχής δωρεάς οχηµάτων
προς το ∆ήµο Λευκάδας.
ο
η
ΘΕΜΑ 2 Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. για 2 παράταση χρονοδιαγράµµατος
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας και
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για την πράξη «Ήπιες, φιλικές προς το
περιβάλλον παρεµβάσεις στη λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα, µε στόχο
την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική
ανάδειξή της.
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 8ης αναµόρφωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2020.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της απόφασης του ∆/κού
Συµβουλίου της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ του
∆ήµου Λευκάδας που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση της
εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονοµική Επιτροπή, µε την οποία
τεκµηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειµένου να
χρηµατοδοτηθεί από το δηµοτικό προϋπολογισµό, µε βάση το άρθρο
259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του
άρθρου 10 του Ν.4071/2012.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της απόφασης του ∆/κού
Συµβουλίου της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ του
∆ήµου Λευκάδας, που αφορά στην έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας
οικονοµικών αποτελεσµάτων της, οικονοµικού έτους 2021.
ΘΕΜΑ
ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 47/2020
απόφασης του ∆/κού Συµβουλίου της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής
Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ του ∆ήµου Λευκάδας, που αφορά στην
ης
έγκριση της 2 αναµόρφωσης του πρ/σµού της, οικ. έτους 2020.
ο
ΘΕΜΑ 2 Ε.Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 24-12-2020
πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση
για παροχή υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισµού ανεπιτήρητων
παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισµού 33.852,00€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
ο
ΘΕΜΑ 3 Ε.Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 29-12-2020
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού
για την προµήθεια της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α
Α(Α1, Α2, Α3, Α4): ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ για τις ανάγκες
του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για δύο έτη, µε
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, που διεξάγεται
µε τους όρους της µε αριθµ. 12554/27-07-2020 (Α∆ΑΜ
20PROC007107975) διακήρυξης.
ο
ΘΕΜΑ 4 Ε.Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό νέας ηµεροµηνίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών του
ηλεκτρονικού
διαγωνισµού
του
έργου
«ΠΡΟΛΗΨΗ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»
προϋπολογισµού 150.000,00 µε Α/Α συστήµατος 94098.
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. επί της από 09.12.2020 (αρ. εκθ. καταθ.
180/2020) αγωγής του Χρήστου Μιχ. Βουκελάτου ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
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559

560

561
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ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», µε
προϋπολογισµό 180.000,00 € µε ΦΠΑ. και µε Α/Α Συστήµατος 95066.
ο
ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου: «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ» προϋπολογισµού 250.000,00µε
Φ.Π.Α. και µε Α/Α Συστήµατος 95041.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµών έργων προϋπολογισµού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ για το
έτος 2021 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του συµβατικού χρόνου
παράδοσης
των
υλικών
της
µε
αριθµ.
10672/30-062020/Α∆ΑΜ:20SYMV006977521
σύµβασης
περί
προµήθειαςτοποθέτησης εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆ήµου
ης
Λευκάδας, µε αριθµό πρωτ.1 τροποποίησης 19520/30-10-2020.
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προµήθειας
εξοπλισµού πληροφορικής ∆ήµου Λευκάδας, έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισµού των όρων του διαγωνισµού.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης δαπανών πάγιας
προκαταβολής προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων.
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης του από 16-12-2020
πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια
διαφόρων οικοδοµικών υλικών ∆ήµου Λευκάδας συνολικού
προϋπολογισµού 64.799,59 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά βάσει τιµής.
ο
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο. Ε.
περί συγκρότησης επιτροπών
παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών και επιτροπών
παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2021 (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016).

Συγκροτήθηκε

Συγκροτήθηκε

Εγκρίθηκε

Αποσύρεται

Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε

Αποσύρεται

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούµαστε
την σύνταξη της έκθεσης των πεπραγµένων της Οικονοµικής Επιτροπής για το Β΄ εξάµηνο έτους 2020, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση και την αποστολή της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση,
• τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
• Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως
αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο ∆ηµ. Συµβούλιο την έγκριση της έκθεσης των πεπραγµένων της Οικονοµικής Επιτροπής Β΄
Εξαµήνου 2020, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 163/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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