ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Ο.Ε.
2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1η/8-1-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ:
Απόφαση
Ο.Ε.
για
καθορισμό
μισθωτικού
ανταλλάγματος για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου μας για το

Εγκρίθηκε
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
κατεπείγουσα
2η/9-1-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
3η/21-1-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
8

9
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2019,
σύμφωνα
με
τις
διατάξεις
της
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ.
ΕΗΔ: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς
σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου προς παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Αρείου
Πάγου.
Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
καυσίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης: α) Επιτροπών διενέργειας
και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών προμηθειών και
απευθείας αναθέσεων και β) Επιτροπής Ενστάσεων, του
άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Απόφαση Ο.Ε. για εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας
με πάγια αντιμισθία, Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια
Ν.3852/2010), αφενός για νομιμοποίηση και έγκριση της από
28/12/2018 και αριθμό κατάθεσης 178/2018 Κύριας
Παρέμβασης του Δήμου Λευκάδας που στρέφεται κατά της
Αγάπης Βρεττού και του Ελληνικού Δημοσίου ως και εντολή
παράστασης
και εκπροσώπησης
του Δήμου Λευκάδας
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας προς
υποστήριξη της αριθ’ 178/2018 Κύριας Παρέμβασης του Δήμου
Λευκάδας που στρέφεται κατά της Αγάπης Βρεττού και του
Ελληνικού Δημοσίου η οποία εισάγεται με τη διαδικασία της
υποβολής των προτάσεων του Νέου Κώδικα Πολ. Δικ.
Ενημέρωση Ο.Ε. για μη άσκηση αίτησης αναίρεσης, ή κανενός
έκτακτου άλλου ένδικου μέσου (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010),
κατά της αριθ’ Α517/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πατρών του Γ΄ Τριμελούς Τμήματος.

Ορίστηκε ο κ.
Σπυρίδων
Αρβανίτης
Εγκρίθηκε
Συγκροτήθηκε

Ορίστηκε η
δικηγόρος του
Δήμου
Καρύδη Μαυρέτα

Δεν ασκείται
αίτηση αναίρεσης

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών έργων, προϋπολογισμού έως 60.000,00 € πλέον
ΦΠΑ για το έτος 2019, κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26
ν.4024/2011).

Συγκροτήθηκε

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. έγκριση πρακτικού εξέτασης των απόψεων
του οικονομικού φορέα
με την επωνυμία ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για το έργο
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»
Απόφαση Ο.Ε. για την επικαιροποίηση των αρ. 358/14 και
147/2015 αποφάσεων Δ.Σ. περί καθορισμού τελών υπηρεσιών
ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για την επικαιροποίηση της αρ. 66/2015
απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού τελών διαφήμισης του Δήμου
Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή εκθέσεων εσόδων - εξόδων Γ΄ &
Δ΄ τριμήνων 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του
προϋπολογισμού.
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ή μη των από 14/11/2018 και
10/12/2018 πρακτικών επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης
προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και
τοποθέτηση δημοσιογραφικών θεωρείων και καθισμάτων

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
4η/25-1-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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κερκίδων (σχετ. η υπ’ αριθ. 22072/31-10-2018 διακήρυξη).
Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης ή κανενός άλλου
ενδίκου μέσου (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) κατά της αριθ’
142/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Δεν ασκείται έφεση
ή κανένα άλλο
ένδικο μέσο

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων και
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας αγωγής της Π.Ι.Ν. για την λύση της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ)» κατ’ εφαρμογή του άρθρου
Α
48 του Ν. 2190/1920.Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 69/2018 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας
ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και εκπροσώπησης
στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία
Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) κατά της από
20/2/2017 και αριθμό κατάθεσης 4/2017
έφεσης των
Παναγιώτη Κοψιδά κλπ. που στρέφεται κατά του Δήμου
Λευκάδας για την εξαφάνιση της αριθ’ 157/2014 απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και συζητείται
ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στη δικάσιμο
12-2-2019 ‘η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση
δικάσιμο.
ΕΗΔ Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ΄αριθμ.4/2019
απόφασης Oικ. Επ. περί συγκρότηση α) Επιτροπών
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και β)
Επιτροπής Ενστάσεων, του άρθρου 221 του ν. 4412/2018»
Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης: α) Επιτροπής αξιολόγησης
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την «Παροχή
υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης Έργου RE.CO.R.D.» και
για τον «Σχεδιασμό και υλοποίηση τριών επιδεικτικών δράσεων
ανακύκλωσης σε παραλίες της Λευκάδας», και β) Επιτροπής
Ενστάσεων, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού
Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο με τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης Έργου
RE.CO.R.D.», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό
όρων διαγωνισμού.
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης
διενέργειας συνοπτικού
Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο με τίτλο:
«Σχεδιασμός και υλοποίηση τριών επιδεικτικών δράσεων
ανακύκλωσης σε παραλίες της Λευκάδας», έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισμό όρων διαγωνισμού.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΝΥΔΡΙΟΥ».

Εγκρίθηκε

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε εντολή
στην Αικατερίνη
Τσερέ

Εγκρίθηκε εντολή
στην Μαυρέτα
Καρύδη

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε
προσωρινός
μειοδότης
Βούλγαρη
Αναστασία
Εγκρίθηκε

του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
5η/1-2-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
6η/4-2-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
27
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προσωρινός
μειοδότης Γουρζής
Σπυρίδων

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
καυσίμων για τη Δ.Ε. Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
Απόφαση Ο.Ε
για σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση
απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ.
έτους 2017 του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού
του
έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΙΧΕΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ
ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» προϋπολογισμού 30.000,00 € .

Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε
προσωρινός
μειοδότης ΙΟΝΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων
της αρ. 10845/2018 διακήρυξης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του
άρθρου 32 του Ν. 4412/16, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων
Δήμου Λευκάδας» για χρονικό διάστημα τριών μηνών και
συμβατικό αντικείμενο 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 24-01-2019 Πρακτικού
Επιτροπής
Διενέργειας
&
Αξιολόγησης
συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις
αθλητικές
εγκαταστάσεις του Δήμου Λευκάδας, της υπ.
αριθμ.26855/31-12-2019
διακήρυξης
και
ανάδειξης
προσωρινού αναδόχου.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 3/2019 απόφασης της
Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση
ου
πεπραγμένων
και του διαχειριστικού απολογισμού 2
εξαμήνου 2018 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
του
έργου:
«Αποκατάσταση
οδού
Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας»
πρ/σμού 2.800.000,000 €.

Εγκρίθηκε σε
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
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Απόφαση Ο.Ε
για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 120.700,00 € .

32

Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση των αριθ. 397/2018 & 403/2018
αποφάσεων Ο.Ε. και επανέγκριση του πρακτικού συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – αποκατάσταση παιδικών
χαρών» πρ/σμού 60.000,00€
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Απόφαση Ο.Ε για επανέγκριση των όρων διακήρυξης που
αναφέρονται στην αριθ. 275/2018 απόφαση οικονομικής
επιτροπής σύμφωνα με το αριθ. 2639/28-12-20108 έγγραφο
της ΠΙΝ και ορισμού ημερομηνίας δημοπράτησης, ανοιχτού

Εγκρίθηκε
προσωρινός
ανάδοχος
Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣΑ.ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.
Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε
προσωρινός
ανάδοχος
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.
Εγκρίθηκε
προσωρινός
ανάδοχος
ΤΡΙΓΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ακυρώθηκαν οι
αποφ. της ΟΕ και
εγκρίθηκε
προσωρινός
ανάδοχος
με δ.τ. ΓΑΙΟΣΤΑΤ
Επανέγκριση των
όρων
ημερομηνία
δημοπράτησης

34

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακαίνιση οικίας
Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων
και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ «5006063»
προϋπολογισμού:1.000.000,00€.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΟΔΩΝ
Δ.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»,
πρ/σμού
270.000,00€.

την 28/02/2019

Επανέγκριση των
όρων
ημερομηνία
δημοπράτησης
την 01-03-2019
Επανέγκριση των
όρων
ημερομηνία
δημοπράτησης
την 08-03-2019
Επανέγκριση των
όρων
ημερομηνία
δημοπράτησης
την 07-03-2019
Επανέγκριση των
όρων
ημερομηνία
δημοπράτησης
την 05-03-2019
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Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας
δημοπράτησης
του
έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού
πρ/σμού 300.000,00€.

36

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου : "Κατασκευή μόνιμης
παράκαμψης δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Απόλπαινας λόγω
κατολισθήσεων", πρ/σμού 600.000,00€.

37

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου : «Τσιμεντοστρώσεις Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λευκάδας», πρ/σμού
166.820,00€.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
7η/12-2-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
38

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την
εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις Δημοτικές
Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου για το έτος 2019.
Απόφαση Ο.Ε. αποδοχής δωρεάς από τον κ. Νικόλαο Καββαδά
για την κατασκευή ιστοσελίδας στο Μουσείο Άγγελος Σικελιανός
και την παραχώρησή της για χρήση αφιλοκερδώς στον Δήμο
Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου για παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας
ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της κλήσης της
Παναγιώτας Υφαντή, Ελισάβετ Αραβανή και Αικατερίνης
Κατωπόδη, για συζήτηση της έφεσης του Δήμου Λευκάδας η
οποία εστρέφετο κατά των πιο πάνω εφεσιβλήτων και στην
δικάσιμο την 1-3-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή
ματαίωση δικάσιμο, σύμφωνα με το αρθρο 72 /3852/2010.
Απόφαση Ο.Ε. για περί άσκησης ή μη προσφυγών, κατά
προστίμων Λιμενάρχη.
Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης στην δικηγορική εταιρεία
«ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ,
ΣΙΟΥΤΗ
&
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
σύνταξης
γνωμοδότησης αναφορικά με τα θέματα της επιχώριας
περιουσίας στο Δήμο Λευκάδας, όπως αναφέρονται αναλυτικά
στο υπ΄αριθ. 4085/15.03.2018 έγγραφο της δικηγορικής
εταιρείας.
Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί παράστασης επί της
με αριθμό κατάθεσης 113/30.1.2019 αγωγής των Ασπασίας
Πατσούρα κ.λπ. κατά, εκτός των άλλων, και του Δήμου
Λευκάδας απευθυνόμενη προς το Μονομελές Πρωτοδικείο
Λευκάδας, η οποία δικάζεται με την νέα διαδικασία του ΚΠολΔ
και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την
κατάθεσή της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο

Καταρτίστηκαν οι
όροι με ημερομηνία
27/2/19
Εγκρίθηκε
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Χορηγήθηκε εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη

Δεν ασκείται
προσφυγή
Ανατέθηκε σε
δικηγορική εταιρεία
«ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ,
ΣΙΟΥΤΗ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
Χορηγήθηκε εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη και
Αικατερίνη Τσερέ
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
8η/19-2-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
45

ημερομηνία δικασίμου.
Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και
υπεράσπισης του Αθανασίου Περδικάρη του Πάνου ενώπιον
η
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 14 .3.2019
για τις περιγραφόμενες στο με αριθμό 284/2018 κλητήριο
θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας
αξιόποινες πράξεις.

Χορηγήθηκε εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη και
Αικατερίνη Τσερέ

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ
ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ,
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» με Α/Α
συστήματος 77841 προϋπολογισμού 102.000,00 € .

Εγκρίθηκε με
προσωρινό
μειοδότη
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ
Ο.Ε
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Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την
ανάθεση της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης Δημοτικού
κινηματογράφου ΑΠΟΛΛΩΝΑ» πρ/σμού 74.400,00
€
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

47

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την
ανάθεση της μελέτης «Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής
Κινητικότητας»,
προϋπολογισμού
29.882,52€
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Εγκρίθηκε με
προσωρινό μειοδότη
συμπράττοντα
γραφεία
1. ΜΕΑΣ ΑΕ
2.ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ
3. Ν.ΛΟΥΚΑΤΟΣ &
ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.
4. ΤΕΚΕΜ ΑΕ
Εγκρίθηκε με
προσωρινό μειοδότη
συμπράττοντα
γραφεία
1.ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ
2.ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
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Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού
270.000,00€.
Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
προϋπολογισμού
300.000,00€.
Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανακαίνιση οικίας
Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων
προϋπολογισμού
και
Τεχνών
Δήμου
Λευκάδας»
1.000.000,00€.
Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Ε. Λευκάδας»
προϋπολογισμού 166.820,00€.
Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή μόνιμης
παράκαμψης δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Απόλπαινας λόγω
κατολισθήσεων» προϋπολογισμού 600.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας
με πάγια αντιμισθία Μαυρέτας Ν. Καρύδη για παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας
ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας προς υποστήριξη της
αριθ’151/2018. Αναγνωριστικής αγωγής κυριότητος ακινήτου
για την διόρθωση εγγραφής στο Κτηματολόγιο του Δήμου
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Συγκροτήθηκε

Συγκροτήθηκε

Συγκροτήθηκε

Συγκροτήθηκε

Συγκροτήθηκε

Ορίστηκε η
δικηγόρος
Μαυρέτα Καρύδη
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
κατεπείγουσα
9η/21-2-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
55

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
10η/27-2-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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Λευκάδας.
Γνωμοδότηση Ο.Ε. περί άσκησης έφεσης κατά της 67/2018
απόφασης του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας στην υπόθεση
Νικολαϊδης Ευθύμιος κατά του Δήμου Λευκάδας.

Ορίστηκε η
δικηγόρος
Αικατερίνη Τσερέ
για άσκηση έφεσης

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου:
ου
Νηπιαγωγείου
«Κατεπείγουσα επισκευή στέγης 2
Λευκάδας» για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών και
συμβατικό αντικείμενο 34.844,00€ με το ΦΠΑ, λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης.

Εγκρίθηκε
απευθείας ανάθεση
σε Γεώργιο Χόρτη

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του
Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Ν.Καρύδη για
παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον
ου
του Διοικητικού Εφετείου Πατρών του 1 Τμήματος στη
συνεδρίαση της 8ης Μαρτίου 2019 προς υποστήριξη της
αριθ’22/19/12/2017 έφεσης του ως άνω Δήμου κατά της
αριθ’104/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και κατά του Ευάγγελου Σάντα.
Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου
Λευκάδας οικονομικού έτους 2019.
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 13-02-2019 πρακτικού
Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας δεματοποίησης
αστικών αποβλήτων δήμου Λευκάδας, με αριθμό Διακήρυξης
10844/31-05-2018, που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών
κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού
Επιτροπής
Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών, για
το έργο διασυνοριακής συνεργασίας «REcycling strategies for
the COastal sustainable waste management towards R&D
Innovation (RE.CO.RD)», με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών
Συμβούλου Υποστήριξης Έργου RE.CO.R.D.» σύμφωνα με
την αριθμ. πρωτ. 1606/29-01-2019 διακήρυξη.
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής
Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών, για
το έργο διασυνοριακής συνεργασίας «REcycling strategies for
the COastal sustainable waste management towards R&D
Innovation (RE.CO.RD)», με τίτλο: «Σχεδιασμός και
υλοποίηση τριών επιδεικτικών δράσεων ανακύκλωσης σε
παραλίες της Λευκάδας», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
1604/29-01-2019 διακήρυξη.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος
76016 του έργου «Κατεπείγοντα αντιπλημμυρικά έργα
περιοχών
Αγίας
Μαρίνας
και
Βαρδανίων»,
προϋπολογισμού 249.967,83 €.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος

Ορίστηκε η
δικηγόρος του
Δήμου Μαυρέτα
Καρύδη

Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
IONIOΣ TEXNIKH
A.E.

Εγκρίθηκε με
προσωρινό
ανάδοχο
«ΤΟΠΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.»,
Εγκρίθηκε με
προσωρινό
ανάδοχο
«ΟΜΑΔΑ
ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Ι.Κ.Ε.»

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΕ
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
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75992 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
Δ.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
–
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
ΚΑΡΥΑΣ»,
προϋπολογισμού 240.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος
76016 του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη ΔΕ Λευκάδας»,
προϋπολογισμού 79.143,35 €.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού
ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού
57.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού
ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια
διαγωνισμού
του
έργου
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού
7.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού
ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Χώρων
Κοιμητηρίου Δρυμώνα», προϋπολογισμού 7.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού
ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 22.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού
ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
Δ.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 39.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού
ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια διαγωνισμού του έργου «Στερεωτικές επεμβάσειςΑποκαταστάσεις
κτιρίου
Απόλλωνα
Καρυάς»,
προϋπολογισμού 39.510,61 €.
Απόφαση Ο.Ε. έγκριση πρακτικού
ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ
Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» πρ/σμού 15.000,00€
Απόφαση Ο.Ε αποδοχής δωρεάς από τον κ. Σουρτζή Τιμολέων
ενός απινιδωτή.
Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας
με πάγια αντιμισθία Μαυρέτας Ν. Καρύδη για παράσταση και
εκπροσώπηση του
Δήμου
Λευκάδας, ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά της αγωγής μικροδιαφοράς της
ανώνυμης
εταιρείας
με
την
επωνυμία
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την δικάσιμο
στις 14-3-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή
ματαίωση δικάσιμο.
Απόφαση Ο.Ε. περί μη άσκησης έφεσης κατά της με αριθμό
45/2019 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με
την οποία έγινε δεκτή η με αριθμό κατάθεσης 103/2017 αγωγή
απευθυνόμενη προς το Μ.Π. Λευκάδας, του ιερέα Αιμιλίου
Γαζή κατά και του Δήμου Λευκάδας, με την οποία αιτούταν την
διόρθωση
εσφαλμένων
κτηματολογικών
εγγραφών
γεωτεμαχίου του στην περιοχή «ΦΑΓΙΑΣ» Τ.Κ. Νυδριού Δ.Ε.
Ελλομένου Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και

Λεωνίδας Στέφανος
Δρακάτος
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
Βούλγαρη
Αναστασία
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
Δρακάτος
Λεωνίδας Στέφανος

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
Τζούρος Σταύρος

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
Βούλγαρη
Αναστασία
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
ΗΛΙΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
ΓΟΥΡΖΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
Πάνος Τζούρος

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΡΑΚΑΤΟΣ
Εγκρίθηκε
Ορίστηκε η
δικηγόρος του
Δήμου Μαυρέτα
Καρύδη

Δεν ασκείται έφεση

Ορίστηκε η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
κατεπείγουσα
11η/4-3-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
12η/12-3-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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υπεράσπισης του Νικολάου Βικεντίου του Γεωργίου ενώπιον
η
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 14 .3.2019
για τις περιγραφόμενες στο με αριθμό 291/2018 κλητήριο
θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας
αξιόποινες πράξεις.

δικηγόρος του
Δήμου Αικατερίνη
Τσερέ

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο.Ε. για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: Ανακαίνιση οικίας
Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων
και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού:1.000.000,00€.

Εγκρίθηκε για την
05-03-2019 από
10:00 έως τις 13:00,
μόνο για τον
οικονομικό φορέα
"ALPHADELTA
CONSTRUCTIONS
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας
για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δ.Ε.
Λευκάδας-Απολλωνίων-Ελλομένου, για τοποθέτηση ομπρελών
– ξαπλωστρών - θαλάσσιων μέσων αναψυχής – καντινών
έτους 2019.
Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την
εκμίσθωση αδιάθετων τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις
Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου για το
έτος 2019.
Απόφαση Ο.Ε. για εκμίσθωση χώρου αποκαταστημένου ΧΑΔΑ
Δ.Κ. Λευκάδας για την κοπή προς εκμετάλλευση του
αυτοφυούς χόρτου, έτους 2019.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος
75233 του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΜΗΝΑ» , προϋπολογισμού 129.999,95 €

Εγκρίθηκε

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος
75240 του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ,
προϋπολογισμού 200.000,00 € .
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος
75363 του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ»,
προϋπολογισμού 354.838,71€.
Ενημέρωση Ο.Ε. για την αριθ. 51/2019
απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου για άσκηση ή μη έφεσης και εν
γένει ενδίκων μέσων κατά της ως άνω απόφασης.
Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της Δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας
με πάγια αντιμισθία Μαυρέτας Ν. Καρύδη, για παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας
ενώπιον του

Εγκρίθηκαν οι όροι
με ημερομηνία
26/03/2019
Εγκρίθηκαν οι όροι
με ημερομηνία
10/04/2019
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
«ΜΑΡΔΑΣ Β.ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η.
Ο.Ε. " MSKAT
CIVIL WORKS"»
Αναβολή

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
ΔΡΑΚΑΤΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ
Δεν ασκείται έφεση

Ορίστηκε η
δικηγόρος του
Δήμου
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
13η/18-3-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
88

89

90

Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατά της αγωγής η οποία εισάγεται
με τη διαδικασία των εργατικών διαφορών της Πατήλα Ιωάννας
του Γρηγορίου, Τάσιου Δέσποινας του Σπυρίδωνος, Σάλλιαρη
Μαρίας του Χρυσόστομου, Θεοχάρη Αννέτας του Σπυρογιάννη,
Μικρώνη Χαράς του Δημητρίου, Ξανθάκη Χαρίκλειας του
Χρύσανθου, Λιβιτσάνου Νίκης του Iωάννη, Βασιλοπούλου
Σπυριδούλα του Γεωργίου, Σκιαδά Ζαχαρούλα του Γεωργίου
κατά την δικάσιμο στις 8-4-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'
αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο σύμφωνα με το αρθρο72
/3852/2010.
Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής στην δικηγόρο με σχέση
έμμισθης εντολής & πάγια αντιμισθία του Δήμου Λευκάδας
Αικατερίνη Τσερέ να ασκήσει ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ που
αφορά το σχέδιο πόλης Λευκάδας επί της δημοτικής πλατείας
Νεαπόλεως, τμήματος της οδού 8ης Μεραρχίας και παρόδων
ης
οδών της 8 Μεραρχίας, Λόρδου Βύρωνος, Καραϊσκάκη και
Κολοκοτρώνη στη συνοικία Νεάπολη πόλεως Λευκάδας εντός
ρυμοτομικού σχεδίου - Τομέας ΙΙΙ.
Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής στην δικηγόρο με σχέση
έμμισθης εντολής & πάγια αντιμισθία του Δήμου Λευκάδας
Αικατερίνη Τσερέ να ασκήσει ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ που αφορά την εκτέλεση της
130/2013 απόφαση του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
στην ακόλουθη περιοχή της πόλης Λευκάδας: επί της
δημοτικής πλατείας Νεαπόλεως, τμήματος της οδού 8ης
ης
Μεραρχίας και παρόδων οδών της 8 Μεραρχίας, Λόρδου
Βύρωνος, Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη στη συνοικία Νεάπολη
πόλεως Λευκάδας εντός ρυμοτομικού σχεδίου - Τομέας ΙΙΙ.
Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και
υπεράσπισης του Ευσταθίου Βλάχου του Ιωάννη ενώπιον του
ης
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 11 .12.2018 για
τις περιγραφόμενες στο με αριθμό 73/2018 κλητήριο θέσπισμα
του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις
Απόφαση Ο.Ε αποδοχής δωρεάς από την κα Μοντεσάντου
Ειρήνη-Μαρία προτομής του Λευκαδίτη «Τέλη Χαραμόγλη.»

Μαυρέτα Καρύδη

Ορίστηκε η
δικηγόρος του
Δήμου
Αικατερίνη Τσερέ

Ορίστηκε η
δικηγόρος του
Δήμου
Αικατερίνη Τσερέ

Ορίστηκε η
δικηγόρος του
Δήμου
Αικατερίνη Τσερέ
Εγκρίθηκε

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε περί συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας
και
αξιολόγησης
προσφορών
διαγωνισμού
(ήτοι
διαδικασιών/αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας
σύμβασης) για την ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ της με
αριθμ.138/2018 μελέτης της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών.
Απόφαση Ο.Ε. περί επανάληψης συνοπτικού διαγωνισμού για
την προμήθεια της Ομάδας Α: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ» της με
αριθμ.138/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης ή μη προσφυγών, κατά
προστίμων Λιμενάρχη τα οποία επιβλήθηκαν στο Δήμο
Λευκάδας για θέματα που αφορούν στην ναυαγοσωστική

Συγκροτήθηκε

Εγκρίθηκε με
ημερομηνία
4/4/2019
Δεν ασκείται
προσφυγή

κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών «Άγιος Ιωάννης» &
«Κάθισμα» Λευκάδας, για την περίοδο από 09.09.2018 έως
30.09.2018.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
14η/28-3-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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ΘΕΜΑ

Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
καυσίμων του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής
διενέργειας
αξιολόγησης
προσφορών
συνοπτικού
διαγωνισμού
για
την
προμήθεια
και
τοποθέτηση
δημοσιογραφικών θεωρείων και καθισμάτων κερκίδων (αρ.
διακ.22072/31-10-2018) και κατακύρωση αποτελέσματος.
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής
διενέργειας
αξιολόγησης
προσφορών
συνοπτικού
διαγωνισμού για το έργο: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (αρ. διακ.1604/29-01-2019) και
κατακύρωση αποτελέσματος.
Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας
για την εκμίσθωση αδιάθετων τμημάτων αιγιαλού παραλίας
Δ.Ε. Λευκάδας-Απολλωνίων-Ελλομένου, για τοποθέτηση
ομπρελών – ξαπλωστρών - θαλάσσιων μέσων αναψυχής –
καντινών έτους 2019.
Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών μελετών, έτους 2019.
Απόφαση Ο. Ε.
για
έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
προϋπολογισμού
300.000,00 € με Α/Α συστήματος 80330.
Απόφαση Ο. Ε. για ορισμό της δικηγόρου του Δήμου
Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτας Ν. Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον
του
Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, κατά
της
αριθ’17/2018 έφεσης της Μαρίας Κατηφόρη
η οποία
στρέφεται κατά της αριθ’ 5/2016 απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά του Δήμου Λευκάδας κατά
την δικάσιμο στις 9-4-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'
αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής στην δικηγόρο με σχέση
έμμισθης εντολής & πάγια αντιμισθία του Δήμου Λευκάδας
Αικατερίνη Τσερέ να ασκήσει ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΤΙΜΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ που αφορά το
σχέδιο πόλης Λευκάδας επί της δημοτικής πλατείας
Νεαπόλεως, τμήματος της οδού 8ης Μεραρχίας και παρόδων
ης
οδών της 8 Μεραρχίας, Λόρδου Βύρωνος, Καραϊσκάκη και
Κολοκοτρώνη στη συνοικία Νεάπολη πόλεως Λευκάδας εντός
ρυμοτομικού σχεδίου - Τομέας ΙΙΙ.
Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής στην δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Αικατερίνη Τσερέ, να παραστεί
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την εκδίκαση
της από 29/10/2018 αίτησης ακύρωσης (και με αριθμό
καταχώρισης ΑΚ214/30.10.2018 ) της Α.Ε.HELLASOD κατά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε σε Νικ.
Κούρτης & ΣΙΑ Ε.Ε.
για ΔΕ Λευκάδας
Επανάληψη για
υπόλοιπες ΔΕ
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
«ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ
ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ»,
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
«ΟΜΑΔΑ
ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Ι.Κ.Ε»

Κηρύσσεται άγονη η
δημοπρασία
Δεν γίνεται
επαναδημοπράτηση
Συγκροτήθηκε
Εγκρίθηκε
προσωρινός
ανάδοχος, ο
ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα Καρύδη

Χορηγήθηκε εντολή
σε Αικατερίνη Τσερέ

Χορηγήθηκε εντολή
σε Αικατερίνη Τσερέ

η

του Δήμου Λευκάδας, η οποία συζητείται την 12 /4/2019.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
15η/2-4-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του
έργου
«ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με Α/Α
συστήματος 75240, προϋπολογισμού 200.000,00 €.

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
ΜΑΡΔΑΣ Β.ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.,ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η.
Ο.Ε. " MSKAT
CIVIL WORKS"
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
Γουρζής Σπυρίδων

ΕΗΔ: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια
συνοπτικού
διαγωνισμού
του
έργου
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ», προϋπολογισμού
52.000,00€ με το ΦΠΑ
Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
καυσίμων για τις Δ.Ε. Ελλομένου, Απολλωνίων, Καρυάς,
Σφακιωτών, Καλάμου, Καστού του Δήμου Λευκάδας λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης.

Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης
πρακτικού Επιτροπής
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» του
έργου διασυνοριακής συνεργασίας «REcycling strategies for
the COastal sustainable waste management towards R&D
Innovation (RE.CO.RD)», που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα –
Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο
(αρ. διακ.1606/29-01-2019/ΑΔΑΜ:19PROC004388873) και
κατακύρωση αποτελέσματος.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 80258, του έργου
«Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία
Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου
Λευκάδας» προϋπολογισμού 1.000.000,00 € .
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Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 80264,
του έργου
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΟΔΩΝ
Δ.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 270.000,00 €
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Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 80318 του έργου
«Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων
στην Δ.Ε. Λευκάδας» προϋπολογισμού 166.820,00€ €
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Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 80330
του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
προϋπολογισμού 300.000,00 €

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
Σκλαβενίτης
Χαράλαμπος & ΣΙΑ
Ο.Ε.
Φατούρος
Γεράσιμος & ΣΙΑ
Ε.Ε.
Κτενά Χρύσω
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
«ΤΟΠΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.»,

Εγκρίθηκε με
προσωρινό
ανάδοχο
ALPHADELTA
CONSTRUCTIONS
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εγκρίθηκε με
προσωρινό
ανάδοχο
ΚΟΡΑΛΛΗΣ Μ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εγκρίθηκε με
προσωρινό
ανάδοχο
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ
Ο.Ε
Εγκρίθηκε με
προσωρινό
ανάδοχο
ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος
75363 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»,
προϋπολογισμού 600.000,00€.

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
ΔΡΑΚΑΤΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
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Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης
συνοπτικού
διαγωνισμού
του
έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

110

Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας,
Μαυρέτας Καρύδη, για
άσκηση αίτησης αποβολής από
ρυμοτομούμενα ακίνητα του σχεδίου πόλεως
ΝικιάναςΣωτήρως -Επισκόπου του Δήμου Λευκάδας κατά της Διονυσίας
Βρεττού, Θεοφάνη Βρεττού, Ελευθερίας Βρεττού, καθώς και
ταυτόχρονη εντολή για
παράσταση και εκπροσώπηση του
Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, σε όποια δικάσιμο αυτή ήθελε προσδιορισθεί και
οιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση
Ενημέρωση Ο.Ε. σχετικά με την αριθ’ 8814/2018 αίτηση
αναίρεσης του Υπουργού Oικονομικών, που στρέφεται κατά
της με αριθμό 1704/2018 απόφασης του Εφετείου Αθηνών και
1) Φωτεινής Αναστασίου Χατζηβαρίτη, 2) Ιερό Ναό Αγίας
Αικατερίνης Κατωχωρίου Λευκάδας, 3) Ιερό Ναό Αγίου
∆ηµητρίου Κατωχωρίου Λευκάδας, 4) Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής
Γενίου Λευκάδας, 5) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 6) ∆ήµου
Λευκάδας, 7) Ιεράς Μητρόπολης,
με κοινοποίηση: 1)
Κωσταντίνου Λυµπερόπουλου, 2) Οδυσσέα Αθανασίου, 3)
Μαρίας συζ.Νικολάου Καββαδά,
για παράσταση ή μη,
ενώπιον του Γ’ Τμήματος του
Αρείου Πάγου κατά την
συνεδρίαση στις 8-5-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή
ή ματαίωση δικάσιμο.

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.
Εντολή στη
Μαυρέτα Καρύδη
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
16η/9-4-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
112
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Μη παράσταση
ενώπιον του Γ’
Τμήματος του
Αρείου Πάγου

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
Α/Α συστήματος 75363 του έργου «Αποκατάσταση οδού
Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας» ,
προϋπολογισμού 2.800.000,00€.
ΕΗΔ: Απόφαση Ο.Ε για έγκριση πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
Α/Α συστήματος 75994
του έργου
«Αποκαταστάσεις
Δημοτικών
Οδών
Δ.Ε.
Απολλωνίων-Ελλομένου»,
προϋπολογισμού 310.000,00 €.
ΕΗΔ: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 04-04-2019
Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για
την προμήθεια και τοποθέτηση δημοσιογραφικών θεωρείων,
της υπ. αριθμ. 5349/20-03-2019 διακήρυξης.

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
«ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.»

Κατάρτιση
πίνακα
εκτιμήσεων
του
Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 20202023 του Δήμου Λευκάδας.
Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων
της αρ. 10845/2018 διακήρυξης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του
άρθρου 32 του Ν. 4412/16, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕ

Εγκρίθηκε με
προσωρινό
ανάδοχο
«ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α.Β.Ε.Ε.»,
Εγκρίθηκε

Ανατέθηκε σε
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
17η/15-4-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
124

Δήμου Λευκάδας» για χρονικό διάστημα τριών μηνών και
συμβατικό αντικείμενο 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης.
Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού για την
προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσίας επισκευήςσυντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
Απόφαση Ο.Ε.
για έγκριση πρακτικού συνοπτικού
διαγωνισμού
του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ
Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ» προϋπολογισμού 20.000,00 € .
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού
ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια
διαγωνισμού
του
έργου
«Διαμορφώσεις
Κοινοχρήστων
Χώρων
Καλάμου
Καστού»,
προϋπολογισμού 42.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας προς
απόκρουση της από 15-03-2019 και αριθμό κατάθεσης 44/2019
αγωγής χρέους του Ευστάθιου Κατωπόδη που στρέφεται κατά
του
Δήμου Λευκάδας και απευθύνεται
ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με τη διαδικασία
κατάθεσης προτάσεων εντός εκατό ημερών.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας
ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την νέα διαδικασία
του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας του Ν.4315/2015 κατά της
αριθ’ 20/2019 αγωγής της Ελπινίκης χήρας Θωμά Κόγκα,
που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και του Ανδρέα
Κόγκα,
της Μαυρέτας Καρύδη του Κωνσταντίνου, της
Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας ALPHA BANK, του Piejko
Ingrig και της Piejko Karl, με αίτημα τη διόρθωση των αρχικών
εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας
ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την νέα διαδικασία
του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας του Ν.4315/2015 κατά της
αριθ’ 19/2019 αγωγής τoυ Νεκτάριου Μεσσήνη που στρέφεται
κατά του Μπόρσα Διονύσιου, του Δήμου Λευκάδας, της
Κούρτη Ουρανίας, της Μπενετάτου Ηλέκτρας και της
Βουκελάτου –Μπενετάτου Μαρίας, με αίτημα τη διόρθωση των
αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση της αρ. 107/19 απόφασής της.

Συγκροτήθηκε

Εγκρίθηκε με
προσωρινό
ανάδοχο

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο

Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα
Καρύδη

Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα
Καρύδη

Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα
Καρύδη

Ακυρώθηκε η
107/2019 Ο.Ε.
ισχύει η 96/2019 ΟΕ

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. για προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση
του έργου: «Επισκευές-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Κ. ΚαλάμουΚαστού» για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης

Απευθείας ανάθεση
σε Μπίζο Σωτήριο
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
18η/22-4-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
131

132

Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας που έγινε την 10.04.2019 για την εκμίσθωση του
αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Κ. Λευκάδας, για το τρέχον έτος, με
αποκλειστικό σκοπό την κοπή προς εκμετάλλευση του
αυτοφυούς χόρτου για ζωοτροφή (σανός).
Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη
Συμβολαιογραφικής πράξης ταυτόχρονης εξαγοράς και
πώλησης ακινήτων από το Δήμο Λευκάδας στην Τ.Κ
Μαραντοχωρίου του Δήμου Λευκάδας
Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη
Συμβολαιογραφικής πράξης ταυτόχρονης εξαγοράς και
πώλησης ακινήτων
από το Δήμο Λευκάδας στην Τ.Κ.
Νεοχωρίου του Δήμου Λευκάδας
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας
ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την νέα διαδικασία
του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας του Ν.4315/2015 κατά της
αριθ’ 32/2019 αγωγής της Σοφίας Προύσκα, που στρέφεται
κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά της Μαρίας Καββαδία,
Αναστασίου Λάζαρη, Γεωργίου Λάζαρη, Ελληνικού Δημοσίου,
Γεωργίου Γεωργάκη, Αναστασίου Γεωργάκη, με αίτημα τη
διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας
ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της 14ης-6-2019
ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <<Meccanica Group –
Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευών, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Παροχής Υπηρεσιών>>, για την ακύρωση της υπ’ αριθμόν
1068/2018 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, 2) κατά της υπ’ αριθμόν 405/2018 απόφασης από
η
την 55 /2018 συνεδρίαση της ΟΕ του Δήμου Λευκάδας, 3) κάθε
σχετικής πράξης.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας
ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της 14-6-2019 η
σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο
κατά της
ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Ι.Ψωμάκης –Δ.Καρρά
Ο.Ε για την ακύρωση της από 24-5-2017 έκθεσης Αυτοψίας του
Τμήματος Πολεοδομίας –ΥΔΟΜ της Διεύθυνσης Πολεοδομίας
και Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας καθώς και κάθε
προγενέστερης η μεταγενέστερης συναφούς πράξης της
Διοίκησης.

Επικυρώθηκε σε
τελικό πλειοδότη
Σάντα Απόστολο

Ορίστηκε ο
Σπυρίδων
Αρβανίτης
Ορίστηκε ο
Σπυρίδων
Αρβανίτης
Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα
Καρύδη

Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα
Καρύδη

Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα
Καρύδη

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. , μετά από αίτημα, για υποκατάσταση
αναδόχου στην εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφικές –
Κτηματογραφικές εργασίες, Ενημέρωση υποβάθρων –
προσαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου – κλείσιμο Ο.Τ. –
Συμπλήρωση φακέλου σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπό
επανέγκριση σχεδίου πόλης Λυγιάς – Καρυωτών του Δήμου
Λευκάδας.
ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. για παράταση απόδοσης χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής.

Υποκαταστάθηκε
από την
μελετήτρια
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ.
Εγκρίθηκε
παράταση ΧΕΠ έως
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
19η/7-5-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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Απόφαση Ο.Ε. για 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου
Λευκάδας οικονομικού έτους 2019.
Υποβολή έκθεση εσόδων - εξόδων Α’ τριμήνου 2019 για τον
έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ή μη του από 08/04/2019 και του
από 12/04/2019
πρακτικών επιτροπής διενέργειας
αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις αθλητικές
εγκαταστάσεις του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
26855/31-12-2018 διακήρυξη και κατακύρωση αποτελέσματος.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του VII
Ελεγκτικού Συνεδρίου στη συνεδρίαση της 11ης-6-2019 ή σε
οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά της αίτησης
αναστολής του
Kων/νου Αραβανή πρώην Δημάρχου
Λευκάδας, κατά της υπ’αριθ’ 8864/21/11/2018 απόφασης
καταλογισμού του Οικονομικού Επιθεωρητή του Περιφερειακού
Γραφείου Δημοσ/κων Ελέγχων Θεσσαλονίκης της Γενικής
Γραμματείας Δημ/κης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον
του VII Ελεγκτικού Συνεδρίου στη συνεδρίαση της 11ης-6-2019
ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο κατά της
αίτησης αναστολής
του Ελευθερίου Αραβανή, πρώην
Αντιδημάρχου Λευκάδας, κατά της υπ’αριθ’ 8863/21/11/2018
απόφασης καταλογισμού του Οικονομικού Επιθεωρητή του
Περιφερειακού Γραφείου Δημοσ/κων Ελέγχων Θεσσαλονίκης,
της Γενικής Γραμματείας Δημ/κης Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας
ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στη συνεδρίαση της
17ης-5-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση
δικάσιμο κατά της Ιωάννας Κακλαμάνη του Δημητρίου.

24-5-2019.
Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε
οριστικός
μειοδότης
Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣΑ.ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.,
Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα
Καρύδη

Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα
Καρύδη

Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα
Καρύδη

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης γνωμοδοτικού οργάνουεπιτροπής του άρθρου 221 του ν.4412/2016 για τον ανοικτό
διαγωνισμό για παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης
ακτών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2019.
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού
διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για παροχή υπηρεσίας
ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας για το έτος
2019, καθορισμού όρων διαγωνισμού και έγκρισης τεχνικών
προδιαγραφών.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του
αριθ. 39/30-1-2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για
την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών.
Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων και
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.
Ενημέρωση της ΟΕ από την δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με

Συγκροτήθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Συμμόρφωση με
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
20η/14-5-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
146
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πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη για την υπ΄ αριθ’ 78/2019
απόφαση του Αρείου Πάγου και την περαιτέρω καταβολή των
χρηματικών απαιτήσεων των αναιρεσιβλήτων από πλευράς
του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. περί μη άσκησης έφεσης κατά των υπ΄αριθ.
Α55/2019 & Α59/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου
Πατρών (υποθέσεις Βεργίνη Ιωάννας & Σάλλιαρη Μαρίας).
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Αικατερίνη Τσερέ, για
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των Ευστάθιου Βλάχου του
Ιωάννη και Ανδρέα Γεωργακόπουλο του Ιωάννη ενώπιον του
η
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 14 .5.2019 για τις
περιγραφόμενες στο με αριθμό 9/2019 κλητήριο θέσπισμα του
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.

απόφαση Αρείου
Πάγου

Να μην ασκηθεί
έφεση
Χορηγήθηκε εντολή
σε Αικατερίνη
Τσερέ

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ή μη του από 06/05/2019
και του από 10/05/2019
πρακτικού επιτροπής διενέργειας
αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια της Ομάδας Α: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ» της με αριθμ.138/2018
μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ’
αριθ.
5349/20-03-2019 διακήρυξη και κατακύρωση
αποτελέσματος.
ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας
αποσφράγισης του (υπο) φακέλου των οικονομικών
προσφορών του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας
και των νομικών του προσώπων για το έτος 2019 της με
αριθμ.4704/12-03-2019 διακήρυξης.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού της
μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης Δημοτικού κινηματογράφου
ΑΠΟΛΛΩΝΑ» πρ/σμού 74.400,00 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ
24%), και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Εγκρίθηκε με
οριστικό μειοδότη
«ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α.Β.Ε.Ε.»
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Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού της
μελέτης «Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας»,
προϋπολογισμού
29.882,52€
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), και την ανάδειξη οριστικού
αναδόχου.
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Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας
με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη, για υποστήριξη της
έφεσης κατά της αριθ’ 278/2017 απόφασης του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Λευκάδας και υπεράσπιση των Βασίλη
Γεωργάκη, Πραξιτέλη Σούνδια, Aικατερίνης Σάντα, Βικέντιου
Νικόλαου και Γιανούτσου Πέτρου, κλπ. πρώην και νυν
Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του
Τριμελούς Eφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κατά την
δικάσιμο της 21ης/05/2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'
αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

Ορίστηκε η
20/5/2019 και ώρα
10:00

Εγκρίθηκε με
οριστικό μειοδότη
το μελετητικό
σχήμα:
«ΜΕΑΣ ΑΕ», ΓΑΙΑ
ΙΑΠΕΤΟΣ
«Ν.ΛΟΥΚΑΤΟΣ &
ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε»,
«ΤΕΚΕΜ ΑΕ
Εγκρίθηκε με
οριστικό μειοδότη
το μελετητικό
σχήμα:
ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΚΑΙ
ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε
Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα
Καρύδη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
21η/20-5-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
22η/22-5-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής και
ορισμό υπολόγων.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού
ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου
στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού
60.000,00 €.
Απόφαση
Ο.Ε.
για
έγκριση
πρακτικού
ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού
με Α/Α συστήματος 77835
του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ &
ΛΟΙΠΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,
με
προϋπολογισμό 120.700,00€.
Απόφαση
Ο.Ε.
για
έγκριση
πρακτικού
ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού
με Α/Α συστήματος 74890 του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ,
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ
ΣΒΟΡΩΝΟΥ», προϋπολογισμού 483.870,97€.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του
Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη,
παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την
συνεδρίαση του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού
Εφετείου Πατρών με θέμα την συμμόρφωση της με αριθμό
Α610/2018 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου
Πατρών στη συνεδρίαση της 7-6-2019 ή σε οποιαδήποτε
άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του
Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη,
παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας
ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ κατά τη συνεδρίαση του
στις 12-6-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή
ματαίωση συνεδρίαση αυτού, κατά της αίτησης ακύρωσης
του Αλέξανδρου Σολδάτου.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του
Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη,
υπεράσπισης και εκπροσώπησης του υπαλλήλου του Δήμου
Λευκάδας Κυριάκου Προκοπίου ενώπιον του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά τη συνεδρίαση της 13ης6-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση
συνεδρίαση αυτού.
Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής, στη δικηγόρο του Δήμου
με πάγια αντιμισθία Αικατερίνη Τσερέ, περί εκπροσώπησης
και υπεράσπισης του Κυριάκου Προκοπίου του Δημητρίου &
του Δημητρίου Βραχνούλα ενώπιον του Τριμελούς
η
για τις
Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 2 .7.2019
περιγραφόμενες στο με αριθμό 30/2019 κλητήριο θέσπισμα
του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες
πράξεις.

Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε οριστικός
ανάδοχος ΓΑΙΟΣΤΑΤ

Εγκρίθηκε οριστικός
ανάδοχος ΤΡΙΓΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εγκρίθηκε οριστικός
ανάδοχος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ

Προσφυγή

στη

διαδικασία

με

Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα Καρύδη

Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα Καρύδη

Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα Καρύδη

Χορηγήθηκε εντολή
σε Αικατερίνη Τσερέ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

διαπραγμάτευση

χωρίς

Εγκρίθηκε σε ΙΟΝΙΟΣ
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
23η/10-5-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
165

προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων
της αρ. 10845/2018 διακήρυξης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του
άρθρου 32 του Ν. 4412/16, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων
Δήμου Λευκάδας» για χρονικό διάστημα δύο μηνών και
συμβατικό αντικείμενο 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ.
38/Α/30-1-2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την
πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
Απόφαση
Ο.Ε.
για
έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή μόνιμης παράκαμψης
δημοτικής
οδού
στην
Τ.Κ
Απόλπαινας
λόγω
κατολισθήσεων», με Α/Α συστήματος 80326 προϋπολογισμού
600.000,00 € .
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού
ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια
του
συνοπτικού
διαγωνισμού
του
έργου
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ»,
προϋπολογισμού: 7.000,00 € με Φ.Π.Α.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης
και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατάθεση προτάσεων
εντός 100 ημερών κατά της αγωγής της Σταμάτας Αργυρού,
για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε με
προσωρινό μειοδότη

ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΕ
Εγκρίθηκε με
οριστικό μειοδότη

Βούλγαρη
Αναστασία
Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα Καρύδη

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικών Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στον
έλεγχο των δικαιολογητικών και αξιολόγηση τεχνικών και
οικονομικών
προσφορών
των
συμμετεχόντων
στον
ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων για το έτος 2019 της με αριθμ.4704/2019
Διακήρυξης.

Εγκρίθηκαν
Σε ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε. για προμήθεια
καυσίμων στη ΔΕ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ,
Σε επιχείρηση
GANT OIL για
προμήθεια
λιπαντικών
Ματαίωση της
διαδικασίας για την
προμήθεια
καυσίμων στις Δ.Ε.
Ελλομένου
Απολλωνίων
Σφακιωτών –
Καρυάς, Καλάμου
– Καστού
Εγκρίθηκε
Ματαίωση
διαδικασίας,
επανάληψη
διαγωνισμού με
τροποποίηση
όρων
Εγκρίθηκε με
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Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικών Επιτροπής διενέργειας
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας
ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας ( αριθμ.
9335/16-05-2019 Διακήρυξη).
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Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Κατεπείγουσα
24η/13-5-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
171

172

ΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
25η/18-06-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
173
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του έργου «Αποκατάσταση πηγαδιών & διαμόρφωση
πλατείας Πλατάνου Τ.Κ. Καλαμιτσίου» προϋπολογισμού
30.000,00 € με Φ.Π.Α.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος
80318 του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις
κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Ε. Λευκάδας», με
προϋπολογισμό 166.820,00 €, με ΦΠΑ
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος
77841 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ
ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ
ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΟΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 102.000,00
€ με Φ.Π.Α.
Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
για την αριθ’57/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας και χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας Μαυρέτας Ν.Καρύδη, για
άσκηση έφεσης και εν
γένει ενδίκων μέσων κατά της ως άνω απόφασης η οποία
εκδόθηκε επί της αγωγής της Mαύρας Μαλακάση, κατά της
εταιρείας ΕΤΑΝΑΛ των πρώην ΟΤΑ, στις οποίες
συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Λευκάδας.

προσωρινό
ανάδοχο
Ηλία Περδικάρη
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ
Ο.Ε
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ
Ο.Ε

Χορηγήθηκε εντολή
σε Μαυρέτα
Καρύδη να ασκήσει
έφεση

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο. Ε. για απευθείας ανάθεση κατεπειγουσών
εργασιών για την προσωρινή αποθήκευση και επιχωμάτωση
δεματοποιημένων
απορριμμάτων,
για
λόγους
πυροπροστασίας.
Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Μονάδας
Προεπεξεργασίας
Απορριμμάτων
&
Κομποστοποίησης
(ΜΟΠΑΚ) Δ. Λευκάδας»

Εγκρίθηκε το
κατεπείγον και η
απευθείας ανάθεση
σε Χόρτη Γεώργιο
Αναβολή

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Μονάδας
Προεπεξεργασίας
Απορριμμάτων
&
Κομποστοποίησης
(ΜΟΠΑΚ) Δ. Λευκάδας»
Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση όρων διακήρυξης και τον
καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού (ανοιχτής
διαδικασίας) ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική μελέτη
Σχεδίου Πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών» προϋπολογισμού
11.000,00€ με το ΦΠΑ.
Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση όρων διακήρυξης και τον
καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού (ανοιχτής
διαδικασίας) ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Τ.Κ.
ΑΘΑΝΙΟΥ»
προϋπολογισμού 12.000,00€ με το ΦΠΑ.
Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση όρων διακήρυξης και τον
καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού (ανοιχτής
διαδικασίας) ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ»
προϋπολογισμού 6.000,00€ με το ΦΠΑ.

Αναβολή

Εγκρίθηκαν οι
όροι.
Ημερομηνία
διαγωνισμού
10/07/2019
Εγκρίθηκαν οι
όροι.
Ημερομηνία
διαγωνισμού
11/07/2019
Εγκρίθηκαν οι
όροι.
Ημερομηνία
διαγωνισμού
12/07/2019

177

178

179

ΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
26η/28-06-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
180

181

182
183

184
185

ΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
27η/3-7-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
186

187

188

Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την
μίσθωση τμημάτων πλατείας παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας για
καρουζέλ - ηλεκτροκίνητο τρενάκι.
Απόφαση Ο. Ε. περί άσκησης έφεσης κατά της 48/2019
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στην
υπόθεση Δήμου Λευκάδας κατά των Ολυμπίας χήρας Φιλίππου
Σταματέλου και λοιπών, που αφορά στην εκτέλεση της
130/2013 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
Απόφαση Ο. Ε. περί άσκησης έφεσης κατά της 49/2019
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στην
υπόθεση Δήμου Λευκάδας κατά των Ολυμπίας χήρας Φιλίππου
Σταματέλου και λοιπών, που αφορά στην εκτέλεση της
130/2013 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ

ΕΗΔ Απόφαση Ο. Ε. σχετικά με υποβολή αίτησης οφειλέτη του

Δήμου, με την οποία ζητεί την υπαγωγή του στη ρύθμιση
οφειλών του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.5.19 τεύχος Α΄).
ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας
αποσφράγισης του (υπό) φακέλου των οικονομικών
προσφορών του επαναληπτικού με τροποποίηση των όρων
ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσίας ναυαγοσωστικής
κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας, με αριθμ. 11651/12-06-2019
(ΑΔΑΜ: 19PROC005104907) διακήρυξης.
Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
καυσίμων του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
Απόφαση Ο.Ε. περί διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
κάτω των ορίων που θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική διαδικασία για
την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στην
συμφωνία –πλαίσιο για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ , καθορισμού όρων
διαγωνισμού και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.
Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση άδειας παραχώρησης
κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου.
Απόφαση Ο. Ε. περί άσκησης έφεσης κατά της αριθμ. 15/2019
απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, στην υπόθεση
Σπυρίδωνος Αρέθα και λοιπών κατά του Δήμου Λευκάδας
(καταβολή αναδρομικών επιδομάτων κλπ που καταργήθηκαν
με το Ν. 4093/2012).

Εγκρίθηκαν οι
όροι.
Ασκηση έφεσης
κατά της 48/2019
απόφ. Μονομ.
Πρωτοδ. Λευκάδας
Ασκηση έφεσης
κατά της 49/2019
απόφ. Μονομ.
Πρωτοδ. Λευκάδας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η ρύθμιση

Ορίστηκε η Δευτέρα
1-7-19 και ώρα 10

Εγκρίθηκε
Αναβολή

Εγκρίθηκε
Αποστολή του
θέματος στο Δ.Σ.

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών Επιτροπής
διενέργειας του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών
Δήμου Λευκάδας( αριθμ. 11651/12-06-2019 Διακήρυξης)
ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση των όρων διακήρυξης
και τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του
διαγωνισμού (ανοιχτής διαδικασίας) ανάθεσης της μελέτης με
τίτλο: «Γεωλογική μελέτη Σχεδίου Πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών»
προϋπολογισμού 11.000,00€ με το ΦΠΑ.
ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. για την τροποποίηση των όρων

Εγκρίθηκε
προσωρινός
ανάδοχος
ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
Εγκρίθηκε η
τροποποίηση με
νέα ημερομηνία την
24-7-2019
Εγκρίθηκε η

189

190
191

192

ΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
28η/8-7-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
193

194

195

196

197

198

διακήρυξης και τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής
του διαγωνισμού (ανοιχτής διαδικασίας) ανάθεσης της μελέτης
με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ.
ΑΘΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 12.000,00€ με το ΦΠΑ.
ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. για την τροποποίηση των όρων
διακήρυξης και τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής
του διαγωνισμού (ανοιχτής διαδικασίας) ανάθεσης της μελέτης
με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ.
ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 6.000,00€ με το ΦΠΑ.
Απόφαση Ο.Ε. για 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου
Λευκάδας οικονομικού έτους 2019.
Απόφαση Ο.Ε. περί διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
κάτω των ορίων που θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική διαδικασία για
την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στην
συμφωνία –πλαίσιο για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ , καθορισμού όρων
διαγωνισμού και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
"ΕΜΑΥΤΙΩΝ"
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

τροποποίηση με
νέα ημερομηνία την
29-7-2019

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση μελέτης οριοθέτησης
υδατορεμάτων οικισμού Νικιάνας, του Τοπικού Διαμερίσματος
Αλεξάνδρου του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος
80264 του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 270.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού
του έργου
«Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία
Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου
Λευκάδας» με Α/Α συστήματος 80258 προϋπολογισμού
1.000.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ» προϋπολογισμού
50.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. περί καταβολής στους Ολυμπία Σταματέλου και
λοιπούς το ποσό των 220+220+42,50 ευρώ δυνάμει της
16/2019 απόφασης του Μ.Π. Λευκάδας, μετά της εις αυτήν
συγκοινοποιούμενης με ημεροχρονολογία 6/5/2019 επιταγής
που μας επιδόθηκαν την 15.5.2019.
Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της
4/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λευκάδας περί
πληρωμής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΡΙΓΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–
COURIER» με διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΑΝ COURIER ΡΙΓΑΝΑΣ»,
που εδρεύει στην Κέρκυρα επί της οδού Εθνικής

Αναβολή

Εγκρίθηκε η
τροποποίηση με
νέα ημερομηνία την
30-7-2019
Εγκρίθηκε
Αναβολή

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
MA.I.CON.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε.

Εγκρίθηκε με
οριστικό μειοδότη
Κοράλλης Μ.
Παναγιώτης
Εγκρίθηκε με
οριστικό μειοδότη
ALPHADELTA
CONSTRUCTIONS
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εγκρίθηκε με
οριστικό μειοδότη
Σπυρίδων Γουρζή

Εγκρίθηκε η
καταβολή

Δεν ασκείται
ένδικο μέσο

Παλαιοκαστρίτσας αριθμός 89, με ΑΦΜ 099863980, Δ.Ο.Υ.
Κέρκυρας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
ΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
29η/16-7-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
199

200

201

202

203

ΤΑΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
30η/23-7-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
204

205
206
207

208

209

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 12-07-2019
πρακτικού Επιτροπής διενέργειας επαναληπτικού ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας
ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας, με αριθμό
Διακήρυξης 11651/12-06-2019, που αφορά στον έλεγχο
δικαιολογητικών
κατακύρωσης
και
κατακύρωση
αποτελέσματος.
Απόφαση Ο.Ε. επί της ενστάσεως κατά της αρ. 366/2018
απόφασης Ο.Ε. για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ»
προϋπολογισμού 49.998,24 € .
Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας που έγινε την 09.07.2019 για την εκμίσθωση,
δύο (02) ανεξαρτήτων τμημάτων στην πλατεία της παραλίας
Δ.Κ. Λευκάδας και την χρησιμοποίησή τους ως χώρους
τοποθέτησης και λειτουργίας καρουζέλ, ηλεκτροκίνητο τρενάκι .
Απόφαση Ο.Ε. περί μη άσκησης ένδικου μέσου κατά της
8/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας περί πληρωμής
του Πανταζή Κηρολίβανου του Ιωάννη, Πολιτικού Μηχανικού,
κατοίκου Λευκάδας, επί της οδού Ν. Στουρνάρα 9, με ΑΦΜ
043161409, Δ.Ο.Υ. Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμ. 1768/2009 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Αθηνών η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ.
11687/12.06.2019 & η από 8.2.2012 έφεση της Γεωργίας
Χαλκιοπούλου, η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 10187/28.5.2019.

Εγκρίθηκε
οριστικός
μειοδότης ΒΗΧΟΥ
ΒΕΝΕΤΙΑ

Γίνεται δεκτή η
ένσταση

Εγκρίθηκε
Α΄ έκταση : 100 τ.μ.
Πολίτης Δημήτριος
Β΄ έκταση : 150 τ.μ.
MUCAJ FESTIM
Δεν ασκείται ένδικο
μέσο

Δεν ασκείται ένδικο
μέσο

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ: Απόφαση Ο.Ε. περί διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού
κάτω των ορίων που θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική διαδικασία για
την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στην
συμφωνία –πλαίσιο για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
για
ένα
έτος, καθορισμού όρων διαγωνισμού και έγκρισης τεχνικών
προδιαγραφών.
Απόφαση Ο.Ε. για 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου
Λευκάδας οικονομικού έτους 2019.
Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Β’ τριμήνου 2019 για τον
έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος
80330 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 300.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος
80326 του έργου
«Κατασκευή μόνιμης παράκαμψης
δημοτικής οδού Τ.Κ. Απόλπαινας λόγω κατολισθήσεων»,
προϋπολογισμού 600.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε
Εγκρίθηκε
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
31η/26-7-19
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
32η/2-8-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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214

215

216

217

218

219
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διαγωνισμού και ορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης για την
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ»
προϋπολογισμού 12.500,00€ με το ΦΠΑ.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό
ημερομηνίας
δημοπράτησης
ανοιχτού
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού
270 000.00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό
ημερομηνίας δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΙΚΟΛΗ»
προϋπολογισμού 7.199,27 € .
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Μονάδας
Προεπεξεργασίας
Απορριμμάτων
&
Κομποστοποίησης
(ΜΟΠΑΚ) Δ. Λευκάδας»

Εγκρίθηκε με
ημερομηνία
δημοπράτησης
12/9/2019

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης
διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων
παροχής
γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2019.
ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. για ολοκλήρωση συγκρότησης επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:
««Μελέτη λειτουργίας και Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ»,
λαμβάνοντας
υπόψη
το
με
αριθ.πρωτ.15572/2019 έγγραφο της Δ-νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών περί ορισμού εκπροσώπων του ΤΕΕ.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού
ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση πηγαδιών
& διαμόρφωση πλατείας Πλατάνου Τ.Κ. Καλαμιτσίου»
προϋπολογισμού 30.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με
προϋπολογισμό 9.887.361,74 € (με Φ.Π.Α.).
Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
του
έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
προϋπολογισμού 270.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του
αριθ. 487/13-05-2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών.
Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων και
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.
Ενημέρωση της Ο.Ε. για την αριθ’ 141/2019 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και την περαιτέρω
καταβολή των χρηματικών απαιτήσεων προς την εφεσίβλητη

Συγκροτήθηκε

Συγκροτήθηκε

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
Περδικάρης Ηλίας

Αναβολή

Συγκροτήθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Δεν ασκείται
κανένα ένδικο μέσο
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
33η/6-8-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
222

223

224

225
226

227

228

229

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
34η/16-8-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
230

ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ από πλευράς του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη
Συμβολαιογραφικής πράξης δανειστικού συμβολαίου, μεταξύ
του Δήμου Λευκάδας και του Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων.

Ορίστηκε η κα
Αλκμήνη Τσολάκη

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ Απόφαση Ο. Ε. έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας
καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των
Νομικών του Προσώπων έτους 2019 για τις Δ.Ε.
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ,
ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, συνολικού πρ/σμού 148.692,49 € με
ΦΠΑ 24%με τη διαδικασία της ανάθεσης κατόπιν
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με
αποστολή πρόσκλησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης
ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπή διενέργειας/
Επιτροπή αξιολόγησης, συνοπτικών διαγωνισμών για
προμήθειες, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με
προϋπολογισμό 9.887.361,74 € (με Φ.Π.Α.).
Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου:
«Επιχωμάτωση ανοικτών χώρων ΧΑΔΑ για πυροπροστασία».
Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του από 24-07-2019 Πρακτικού
Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική μελέτη Σχεδίου
Πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών» προϋπολογισμού 11.000,00€ με
το ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.
Απόφαση Ο.Ε. για γνωμοδότηση περί άσκησης έφεσης κατά
της 31/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας &
πληρωμής του προσωρινώς εκτελεστού ποσού (υπόθεση της
Γραμματικής Καραμαλίγκα του Κωνσταντίνου).
Ενημέρωση της Ο.Ε. σχετικά με την αριθμ. 206/2019 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, η οποία εκδόθηκε
κατ’ ακολουθίαν της αναγνωριστικής αγωγής και διόρθωσης
των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο του
Βασιλείου Τούμπα
Ενημέρωση της Ο.Ε. σχετικά με την αριθ’ 1/2017 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας μεταξύ των διαδίκων ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, και του Δήμου
Λευκάδας καθολικού διαδόχου του Ν.Π.Δ.Δ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήμου
Λευκάδας.

Εγκρίθηκε

Συγκροτήθηκε

Αναβολή

Εγκρίθηκε σε
Χόρτη Γεώργιο
Εγκρίθηκε

Να ασκηθεί έφεση

Να μην ασκηθεί
έφεση

Να μην ασκηθεί
κανένα έκτακτο
ένδικο μέσο

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς
σύνταξη Συμβολαιογραφικής πράξης δανειστικού συμβολαίου,
μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Ταμείου Παρακαταθηκών

Ορίστηκε ο Σπ.
Αρβανίτης
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
35η/29-8-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
239

240

241

242

& Δανείων.
ΕΗΔ Απόφαση Ο. Ε. περί συμμόρφωσης με την αρ. 825/2019
απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ΕΗΔ Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής
διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την προμήθεια της κατηγορίας Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΜΑΔΑ Α: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ..
ΕΗΔ Απόφαση Ο. Ε. έγκρισης των αριθ. 16607/14-08-2019 και
16414/12-08-2019 αποφάσεων του Δημάρχου Λευκάδας, για
ανάθεση εργασιών λόγω έκτακτων αναγκών από την πυρκαγιά
ης
της 10 Αυγούστου στη Δ.Ε. Καλάμου.
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.
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας μέσων
ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου έτους 2019
με
συνοπτικό
διαγωνισμό,
έγκρισης
των
τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.
Απόφαση Ο.Ε.
περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας
γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου έτους 2019 με
συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών
και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 12/2019 απόφασης της
Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση
πεπραγμένων
και του διαχειριστικού απολογισμού 1ου
εξαμήνου 2019 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου Λευκάδας
Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό δικηγόρου για υποστήριξη της αριθ.
80/2014 αναγνωριστικής αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και εκπροσώπηση του Δήμου
Λευκάδας για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό
Κτηματολόγιο, στη δικάσιμο της 27ης-9-2019 ή σε οποιαδήποτε
άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της Δημοτικής οδού
στη θέση <<Μύλοι Γύρα>> που στρέφεται κατά του Ελληνικού
Δημοσίου, του Στράτου Ιωάννη, του Στράτου Παρασκευά, του
Στράτου Χρήστου, της Στράτου Ελένης, της Κανδηλιώτη
Ευθαλίας, του Κιμωλιάτη Δημήτριου, του Κιμωλιάτη ΑρηΔημήτρη, του Κιμωλιάτη Κίμωνα-Σεμπάστιαν, του Κιμωλιάτη
Σπυρίδωνος, κατ' αρθρο 72 Ν.3852/2010.
ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε σε
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.
Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε με
ημερομηνία
3/9/2019
Εγκρίθηκε με
ημερομηνία
9/9/2019
Εγκρίθηκε με
ημερομηνία
5/9/2019
Εγκρίθηκε

Ορίστηκε η
Μαυρέτα Καρύδη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΗΔ. Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση όρων διακήρυξης και
παράταση προθεσμίας διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Απόφαση Ο.Ε.
για έγκριση πρακτικού
ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια διαγωνισμού
του έργου «Προσφοράς με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του Ν 4412/2016) του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΙΚΟΛΗ» προϋπολογισμού
7.199,27 €.
Απόφαση Ο.Ε.
για έγκριση πρακτικού συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» προϋπολογισμού 49.998,24 € .

Εγκρίθηκε με
ημερομηνία 23/9/19
και αποσφράγιση
27/9/19

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του

Εγκρίθηκε

Αναβολή

Εγκρίθηκε με
προσωρινό
ανάδοχο ΠΑΝΟΣ
ΤΖΟΥΡΟΣ
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
36η/30-8-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
247

αριθ. 624/Α/11-06-2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση μελέτης οριοθέτησης
υδατορεμάτων οικισμού Νικιάνας, του Τοπικού Διαμερίσματος
Αλεξάνδρου του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με την ανάθεση για την προμήθεια
καυσίμων για τις Δ.Ε. Ελλομένου, Απολλώνιων, Καρυάς,
Σφακιωτών, Καλάμου-Καστού κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, με αποστολή πρόσκλησης μέσω της
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
του
ΕΣΗΔΗΣ
και
χωρίς
τροποποίηση των όρων της υπ’ αρ. 4704/12-03-2019
διακήρυξης.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

Εκδόθηκε νέο ΧΕΠ

Εγκρίθηκε σε ΓΑΙΑ
ΙΑΠΕΤΟΣ και
ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΣΙΟΥ
Άγονος ο
διαγωνισμός να
σταλεί πρόταση σε
οικονομικούς φορείς

Εγκρίθηκε

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού που αφορά στην με αριθμ. 17476/29-08-2019
πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση για προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου
Λευκάδας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019 χωρίς
τροποποίηση των όρων υπ΄αρ. 4704/12-03-2019 διακήρυξης,
και κατακύρωση αποτελέσματος.

Εγκρίθηκε

------------------

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
37η/17-9-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
248
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ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο.Ε. για εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση
μετακίνησης δημοτικής
αντιπροσωπείας στην αδελφοποιημένη πόλη Σιντζούκου της
Ιαπωνίας.
Απόφαση Ο.Ε.
για έγκριση πρακτικού συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΝΙΚΟΛΗ» προϋπολογισμού 7.199,27 €.

Εκλέχθηκε η κα
Μαργέλη Μαρία
Εγκρίθηκε

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος
77835 του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 120.700,00€.
Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ. 23887/3472/Φ.1 απόφασης
επιβολής διοικητικού προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων
Νήσων, ύψους 12.000,00 ευρώ.
Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου
Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
κατά της αριθ. 122/2019 αγωγής της Ζωής Φιλιππή και
Στεφανής Κουγιού που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του

Εγκρίθηκε
προσωρινός
ανάδοχος
Σπυρίδων Γουρζής
Εγκρίθηκε
οριστικός
ανάδοχος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Να ασκηθεί
προσφυγή
Να παρασταθεί η
δικηγόρος του
Δήμου Μαυρέτα
Καρύδη
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Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τη οποία ζητά να διορθωθούν οι
αρχικές εγγραφές του γεωτεμαχίου της στο Ελληνικό
Κτηματολόγιο.
Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου
Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
κατά της αριθ’92/2019 αγωγής χρέους τoυ Κων/νου
Ροντογιάννη του Μάρκου που στρέφεται κατά του Δήμου
Λευκάδας, σύμφωνα με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων
του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας των εκατό ημερών.
Ενημέρωση ΟΕ επί της αρ. Α250/2019 τελεσίδικης απόφασης
του Διοικητικού Εφετείου Πατρών η οποία εκδίκασε την έφεση
του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’ Α104/2017 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και κατά του Ευάγγελου
Σάντα.
Ενημέρωση ΟΕ για την δήλωση παραίτησης από δικόγραφο
αγωγής της Ελένης Θερμού του Θεοδώρου, Σταματίας Θερμού
του Αποστόλου, Αναστασίου Θερμού του Αποστόλου.
Eνημέρωση Ο.Ε Δήμου Λευκάδας για παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αριθ’13/2019 αγωγής
διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο
της Σταυρούλας Γιαννουλάτου του Ευαγγέλου που στρέφεται
κατά του Δήμου Λευκάδας και του Ελληνικού Δημοσίου,
σύμφωνα με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων του κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας των εκατό ημερών.
Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση η μη έφεσης η άλλου ένδικου μέσου
κατά της αριθ’190/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας επί της από 24-7-2017 αγωγής της
Ιουλίας Φωτεινού,
που στρέφονταν κατά του
Δήμου
Λευκάδας, Στέφανου Φελώνη, Δημητρίου Αλτζερίνη, Ιωάννη
Φωτεινού, Κωνσταντίνου Φωτεινού, Θωμά Φωτεινού, Σωτηρίας
Φωτεινού, Μάριου Κολλόκα, Δημητρίου Κολλόκα, Δημητρίου
Διγενή, Θεόδωρου Αραβανή, Χρήστου Αραβανή, της Ανώνυμης
Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Eurobank ERGASIAS
AE και απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας με την διαδικασία της κατάθεσης των προτάσεων
των εκατό ημερών.
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Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 03-09-2019 Πρακτικού
Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την σίτιση
των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό
έτος 2019-2020, της υπ. αριθμ. 16796/19-08-2019
(ΑΔΑΜ:19PROC005464017) διακήρυξης»

260

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόφασης Δημάρχου σχετική με
διαπραγμάτευση (αρθ.32 του ν.4412/2016) για παροχή
υπηρεσίας μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών από
αποθηκευτικούς χώρους Νυδριού και Συβότων.
Απόφαση Ο.Ε. για
έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός
έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

261

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
κατεπείγουσα
38η/20-9-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
262

Να παρασταθεί η
δικηγόρος του
Δήμου Μαυρέτα
Καρύδη

Να συμμορφωθεί ο
Δήμος στο
διατακτικό της
τελεσίδικης
απόφασης
Δεν συναινεί ο
Δήμος στην
παραίτηση
Να τεθεί άμεσα σε
προτεραιότητα η
συλλογή των
στοιχείων
Να παρασταθεί η
δικηγόρος του
Δήμου Μαυρέτα
Καρύδη
Να μην ασκηθεί
έφεση ή άλλο
ένδικο μέσο

Εγκρίθηκε με
προσωρινό
μειοδότη
«ΠΙΕΤΡΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.»
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Εγκρίθηκε

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΜΟΠΑΚ)
Δ.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εγκρίθηκε το
κατεπείγον και
συγκροτήθηκε η
επιτροπή

προϋπολογισμού 9.887.361,74 € (με Φ.Π.Α.).
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
39η/27-9-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο.Ε. για εξειδίκευση πιστώσεων.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το
προσωπικό του Δήμου Λευκάδας έτους 2019, της υπ. αριθμ.
16994/21-08-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005464029) διακήρυξης.

Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε σε
προσωρινό
μειοδότη
«Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»,
Άγονος επανάληψη
με τους ίδιους
όρους

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας έτους
2019,
της
υπ.
αριθμ.
16996/21-08-2019
(ΑΔΑΜ:19PROC005464091) διακήρυξης.
«Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό ημερομηνίας και ώρας
αποσφράγισης του (υπο) φακέλου των οικονομικών
προσφορών /έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας
ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με ηλεκτρονική
διαδικασία, για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα
συμμετέχουν στην συμφωνία –πλαίσιο για προμήθεια
ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής
οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λευκάδας (υπ. αριθμ.
15408/29-07-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005388122) διακήρυξη).
Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής/-ών διενέργειας
διαγωνισμών - αξιολόγησης προσφορών και ενστάσεων.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των
δομών
του
Δήμου
Λευκάδας,
έγκρισης
τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού
για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας, μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, κάτω των ορίων, συνολικού προϋπολογισμού
201.000,00€ έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού
όρων διαγωνισμού.
Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με
τίτλο: «Υδρογεωλογική αναγνωριστική έκθεση στην περιοχή
μεταξύ των οικισμών Καβάλου-Απόλπαινας Δήμου Λευκάδαςαποτίμηση χαρακτηριστικών επιφανειακής και υπόγειας
υδροφορίας και σημείων υδροληψίας» προϋπολογισμού
3.100,00€ με το ΦΠΑ.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας Μαυρέτα Ν .Καρύδη, για
παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας κατά της Κλήσης του
Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, η οποία
απευθύνεται
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και μεταξύ
άλλων κοινοποιεί στον Δήμο Λευκάδας, ώστε να συζητηθεί
στις 4-10-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή
ματαίωση δικάσιμο η α) από 30-12-2013 με αριθμό κατάθεσης
δικογράφου 138/2013 αγωγής της καθ΄ ης η παρούσα κλήση
Eλευθερίας Βενιέρη, β) η από 28-11-2014 και αριθμό
κατάθεσης δικογράφου 185/2014 ανακοίνωση δίκης –
Προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση του Ν.Π.Δ.Δ με την
επωνυμία Δήμος Λευκάδας γ) η από 3-03-2015 με αριθμό
κατάθεσης δικογράφου 64/2-4-2015 κύρια παρέμβαση –αγωγή
του γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας κατά της Ελευθερίας
Βενιέρη.

Εγκρίθηκε με
ημερομηνία 1/10/19

Εγκρίθηκε
Αποσύρεται

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε σε
«ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ι.Κ.Ε»

Χορηγείται εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη

272

273

274

275

276

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
40η/7-10-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
277
278

279

Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας Μαυρέτα Ν. Καρύδη, για
παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας κατά της κλήσης του
Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, η οποία
απευθύνεται
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και μεταξύ
άλλων κοινοποιεί στον Δήμο Λευκάδας, ώστε να συζητηθεί
στις 4-10-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή
ματαίωση δικάσιμο η α) από 10-12-2013 με αριθμό κατάθεσης
δικογράφου 18/2014 αγωγής της καθ’ ης η παρούσα κλήση,
Όλγας χήρας Βασιλείου Κόγκα, β) η από 10-11-2014 και αριθμό
κατάθεσης δικογράφου 167/2014 ανακοίνωση δίκης –
Προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση του Ν.Π.Δ.Δ με την
επωνυμία Δήμος Λευκάδας και γ) η από 25-01-2017 με αριθμό
κατάθεσης δικογράφου 17/27-1-2017 κύρια παρέμβαση –
αγωγή του γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας κατά της Όλγας
χήρας Βασιλείου Κόγκα.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας Μαυρέτα Ν. Καρύδη για
παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας κατά της Κλήσης του
Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, η οποία
απευθύνεται
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και μεταξύ
άλλων κοινοποιεί στον Δήμο Λευκάδας, ώστε να συζητηθεί
στις 4-10-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή
ματαίωση δικάσιμο, α) η από 10-12-2013 με αριθμό κατάθεσης
δικογράφου 19/2014 αγωγής της καθ΄ ης η παρούσα κλήση
Xριστίνας Ψαρρού, β) η από 10-11-2014 και αριθμό κατάθεσης
δικογράφου 165/2014 ανακοίνωση δίκης –Προσεπίκληση σε
αναγκαστική παρέμβαση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δήμος
Λευκάδας γ) η από 25-01-2017 με αριθμό κατάθεσης
δικογράφου 16/27-1-2017 κύρια παρέμβαση –αγωγή του
γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας κατά της κατά της Xριστίνας
Ψαρρού.
Απόφαση Ο.Ε. περί καταβολής στους Ολυμπία Σταματέλου και
λοιπούς του χρηματικού ποσού των 220+220+42,50 ευρώ για
δικαστική δαπάνη κλπ άλλα έξοδα δυνάμει της 354/2018
απόφασης του Μ.Π. Λευκάδας, μετά της εις αυτήν
συγκοινοποιούμενης με ημεροχρονολογία 1/11/2018 επιταγής,
που μας επιδόθηκαν την 2.11.2018.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον
του Ε΄ Τμήματος του ΣτE, όπου προσδιορίσθηκε στη δικάσιμο
η
την 16 Οκτωβρίου 2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω
δικάσιμο, η συζήτηση της αριθ’Ε1986/2017 έφεσης του Δήμου
Λευκάδας κατά του Δημήτριου και Παναγιώτη Γράψα και κατά
της Α99/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας
για εκτέλεση υπηρεσίας.

Χορηγείται εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή ή επιστροφή αχρεωστήτως ή
ανοικείως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.
Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης συλλογής και
απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων
του Δήμου Λευκάδας.
Ενημέρωση της Ο.Ε. για την αριθ’ 35/2019 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας και τυχόν άσκηση έφεσης κατά αυτής.

Εγκρίθηκε

Χορηγείται εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη

Εγκρίθηκε

Χορηγείται εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Να μην ασκηθεί
έφεση
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Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου για υπεράσπιση του
πρώην Δημοτικού Συμβούλου Ευστάθιου Βλάχου του Ιωάννη
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την
δικάσιμο της 8ης/10/2019
ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'
αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. (Σχετ. το ΑΒΜ 591/2016 και
ΑΒΩ 3/2018 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Λευκάδας)
Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου για υπεράσπιση του
πρώην Δημοτικού Συμβούλου Ευστάθιου Βλάχου του Ιωάννη
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την
δικάσιμο της 8ης/10/2019
ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'
αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο. (Σχετ. το ΑΒΜ 1332/2016 και
ΑΒΩ 126/2018
κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Λευκάδας).
Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί παράστασης επί της
με αριθμό κατάθεσης 22/2019 αγωγής του Χρήστου
Βουκελάτου του Μιχαήλ κατά του Δήμου Λευκάδας
απευθυνόμενης προς το Ειρηνοδικείο Λευκάδας, η οποία
δικάζεται με τη νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. και απαιτείται
κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεσή της και
δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.
Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 116/12.8.2019
αγωγής των: 1) Χριστίνας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας
2) Ιφιγένειας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας, εκτός των
άλλων, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το
Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με τη νέα
διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός
100 ημερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε
αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.
Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 141/9.9.2019
αγωγής του Χρήστου Κακαζούκη του Κων/νου και της Ειρήνης,
εκτός των άλλων, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης
προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται
με τη νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. και απαιτείται κατάθεση
φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν
προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού
ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια
διαγωνισμού
του
έργου
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ», προϋπολογισμού
20.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού
ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα
πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ» προϋπολογισμού 49.998,24 € .
ης
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 6
παράτασης προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων
Πυρόπληκτων Περιοχής πόλης Λευκάδας » αναδόχου
Γεωργίου Σ.Βλάχου.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου.
ου
ου
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1
ΑΠΕ και 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του
έργου
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΕΡΓΑ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ» αναδόχου
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ου
Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 2 Α.Π.Ε. του έργου
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»,
αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

Χορηγείται εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη

Χορηγείται εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη

Χορηγείται εντολή
στην Αικατερίνη
Τσερέ

Χορηγείται εντολή
στην Αικατερίνη
Τσερέ

Χορηγείται εντολή
στην Αικατερίνη
Τσερέ

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
Χόρτη Γεώργιο

Αποσύρεται

Εγκρίθηκε έως
16/12/2019

Εγκρίθηκε έως
13/11/2019
Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

291

292

293

294

295

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
41η/7-10-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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298
299
300
301

302

303

304

305

ου

Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 1 Α.Π.Ε. του έργου
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: Λεωνίδα
Δρακάτου Ε.Δ.Ε.
ου
ου
Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 2 Α.Π.Ε. και 2
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ »
αναδόχου: Κων/νου Μάντζιου Ε.Δ.Ε.
ου
Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 4 Α.Π.Ε. του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Γεωργίου Βλάχου
Ε.Δ.Ε.
Απόφαση Ο.Ε. για
έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και έργα
βελτίωσης
συστημάτων
ύδρευσης
των
τοπικών
κοινοτήτων Νυδριού, Κατούνας - Λυγιάς, Φτερνού»
προϋπολογισμού 584.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας
για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Αποσύρεται

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ε.Η.Δ: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών
διαγωνισμών για «Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού
εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου
Λευκάδας» και για «Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού
πληροφορικής για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου πρακτικού
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης αναδόχου, συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή τοιχείου στην Τ.Κ.
Νικολή» προϋπολογισμού 7.199,27€ με το ΦΠΑ.
Απόφαση Ο.Ε. για 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου
Λευκάδας οικονομικού έτους 2019.
Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων.
Απόφαση Ο.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμό
υπολόγων.
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 07-10-2019 πρακτικού
επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού
διαγωνισμού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου
Λευκάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 (αρ. διακ. 16796/1908-2019) και κατακύρωση αποτελέσματος.
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 04/10/2019 πρακτικού
επιτροπής
διενέργειας
διαγωνισμού
και
αξιολόγησης
προσφορών
(ηλεκτρονική
αποσφράγιση
και
έλεγχος
δικαιολογητικών
κατακύρωσης)
διεθνούς
ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια της κατηγορίας ΙΙ:
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των
νομικών του προσώπων για το έτος 2019, της με
αριθμ.4704/2019/ ΑΔΑΜ 19PROC004606887 διακήρυξης.
Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισμού όρων επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού MEΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας ελαστικών
των οχημάτων και μηχανημάτων του Δ. Λευκάδας, έγκρισης
των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του
διαγωνισμού.
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης με συνοπτικό

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
«ΠΙΕΤΡΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.»,
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
ELDONS HELLAS
LTD

Εγκρίθηκαν οι όροι
με ημερομηνία
29/10/19
Εγκρίθηκαν οι όροι
με ημερομηνία
31/10/19
Εγκρίθηκαν οι όροι
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
42η/29-10-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
313

314

315

διαγωνισμό
προμήθειας
αναλωσίμων
μηχανογραφικού
εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου
Λευκάδας έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και
καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.
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
Δήμου Λευκάδας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και
καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.
Απόφαση Ο.Ε. για ανάκληση της υπ΄ αριθ. 279/19 απόφασής
της, σχετικά με την αριθ’ 35/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας και χορήγηση εντολής για άσκηση έφεσης κατά
αυτής.
Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου για υπεράσπιση του
πρώην Αντιδημάρχου Καλάμου Γιαννιώτη Οδυσσέα, ενώπιον
του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, κατά την
δικάσιμο της 15ης/10/2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'
αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου
Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
κατά της αριθ’ 85/2019 αγωγής των: 1) Mαρίας Κονδυλάτου, 2)
Αναστασίας Ιατροπούλου που στρέφεται μεταξύ άλλων και
κατά του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία ζητά να
διορθωθούν οι αρχικές εγγραφές του γεωτεμαχίου της στο
Ελληνικό Κτηματολόγιο-με τη διαδικασία κατάθεσης των
προτάσεων των εκατό ημερών.
Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου
Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας κατά του Αναστάσιου Σολδάτου του Αλεξάνδρου και
της Αθανασίας σχετικά με την έφεση για την εξαφάνιση της
αριθ’263/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό
Κτηματολόγιο.
Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 132/5.9.2019
αγωγής των Διονυσίου Δημάκη του Ανδρέα και της Ειρήνης,
συζύγου Διονυσίου Δημάκη και λοιπών, εκτός των άλλων, κατά
του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Μονομελές
Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με τη νέα διαδικασία
του Κ Πολ Δ και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών
από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο
ημερομηνία δικασίμου.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας
για εκτέλεση υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ

με ημερομηνία
4/11/19

Εγκρίθηκαν οι όροι
με ημερομηνία
30/10/19

Εγκρίνεται η
ανάκληση και
ασκείται έφεση
Χορηγείται εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη

Χορηγείται εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη

Χορηγείται εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη

Χορηγείται εντολή
στην Αικατερίνη
Τσερέ

Αποσύρεται

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ης

Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 3 παράτασης προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών Γηπέδου
Σφακιωτών», αναδόχου Ηλία Περδικάρη.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του
έργου:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΘΑΝΙΟΥ,
ΔΡΑΓΑΝΟΥ,
ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015, αναδόχου
ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ου
Απόφαση Ο.Ε. για
έγκριση 6
Α.Π.Ε. του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε
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320

321

322
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Κ/Ξ «Ιωάννης
Ν. Γέροντας- Πορφύρης Κατασκευαστική-Ενεργειακή & ΣΙΑ
Ε.Ε.»
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των εκθέσεων εσόδων - εξόδων Γ΄
τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του
προϋπολογισμού».
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του
αριθ. 892/7-8-2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για
την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών.
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 16-10-2019 πρακτικού
επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό
του Δήμου Λευκάδας έτους 2019 (αρ. διακ. 16994/21-08-2019)
και κατακύρωση αποτελέσματος.
Απόφαση Ο.Ε για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση
του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας
κατά της κλήσης για επαναφορά υπόθεσης προς συζήτηση της
Αργυρής Μανωλίτση που στρέφεται εναντίον του Δήμου
Λευκάδας με την νέα διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας κατάθεσης των προτάσεων.
Απόφαση Ο.Ε για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση
του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας κατά τη συνεδρίαση της 8ης-11-2019 ή σε
οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο και υποστήριξη της
αίτησης
του
Δήμου
Λευκάδας
για
αντικατάσταση
πραγματογνώμονα και κατά του Ιωάννη Γλένη και Βασιλικής
Βερελή.
Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη, εφέσεων κατά αποφάσεων
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά
ασκηθεισών προσφυγών του Δήμου Λευκάδας που αφορούσαν
σε προσβολή της επιβολής προστίμων του Λιμενάρχη
Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε για άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου
Πάγου κατά της αριθ’119/2019 τελεσίδικης απόφασης του
Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
Απόφαση O.E. για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ’
Α95/2018
απόφασης
του
Διοικητικού
Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου.
Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και
υπεράσπισης του Δημητρίου Βραχνούλα, υπαλλήλου του
Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας
ης
στην δικάσιμο της 24 .10.2018 για τις περιγραφόμενες στο
με αριθμό 446/2017 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.
Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 149/27.9.2019
αγωγής του Παναγιώτη Σοφού του Γεωργίου και της Γεωργίας,
εκτός των άλλων, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης
προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται
με τη νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. και απαιτείται κατάθεση
φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν
προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.
Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 150/27.9.2019
αγωγής του Παναγιώτη Σοφού του Γεωργίου και της Γεωργίας,
εκτός των άλλων, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης
προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται
με τη νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. και απαιτείται κατάθεση
φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
«Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.»
Χορηγείται εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη

Χορηγείται εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη

Να μην ασκηθούν
εφέσεις

Να ασκηθεί αίτηση
αναίρεσης
Να μην ασκηθεί
έφεση
Χορηγείται εντολή
στην Αικατερίνη
Τσερέ

Χορηγείται εντολή
στην Αικατερίνη
Τσερέ

Χορηγείται εντολή
στην Αικατερίνη
Τσερέ
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προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας
για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εγκρίθηκε

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο.Ε
περί έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
του
έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού
270.000,00€
Απόφαση Ο.Ε
περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
Δ.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»,
προϋπολογισμού 39.000,00 €.
Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 04-11-2019 Πρακτικού
Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και
μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της
υπ. αριθμ. 20996/16-10-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005728713)
διακήρυξης»
Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 31-10-2019 Πρακτικού
Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δ.
Λευκάδας,
της
υπ.
αριθμ.
20999/16-10-2019
(ΑΔΑΜ:19PROC005727548) διακήρυξης.
Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 30-10-2019 Πρακτικού
Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών
Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του
Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας,
της υπ. αριθμ. 20997/16-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005726014)
διακήρυξης.
Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 29-10-2019 Πρακτικού
Επιτροπής
Διενέργειας
επαναληπτικού
συνοπτικού
διαγωνισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες του
προσωπικού του Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 21002/1610-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005722625) διακήρυξης.
Απόφαση Ο.Ε περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια υδρομέτρων.
Απόφαση Ο.Ε περί άσκησης ή μη έφεσης, κατά της αριθ.
Α93/2019
απόφασης
του
Διοικητικού
Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου.
Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της αριθ.
379/2018
απόφασης
του
Διοικητικού
Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου.
Απόφαση Ο.Ε Δήμου Λευκάδας επί της αριθ. Α149/2019
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Εγκρίθηκε με
προσωρινό
μειοδότης,
Περδικάρης Ηλίας
Εγκρίθηκε

Απόφαση Ο.Ε Δήμου Λευκάδας για παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του Ιωάννη Αραβανή
του Παναγιώτη, που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου,
Δήμου Λευκάδας και Χριστόδουλου Μεσσήνη, για διόρθωση
αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη
διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων σε προθεσμία των
εκατό ημερών.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας

Εγκρίθηκε
προσωρινός
ανάδοχος
«EUROSUPPLIES
I.K.E.»,
Εγκρίθηκε
προσωρινός
ανάδοχος
«ΑΦΟΙ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.»
Κηρύχθηκε άγονος
στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης
χωρίς
προηγούμενη
δημοσίευση
Ματαίωση
διαδικασίας

Συγκροτήθηκε

Να μην ασκηθεί
έφεση

Να ασκηθεί έφεση
Να μην ασκηθεί
κανένα έκτακτο
ένδικο μέσο
Χορηγεί εντολή στη
δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας, Μαυρέτα
Καρύδη

Εγκρίθηκε

για εκτέλεση υπηρεσίας.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
44η/19-11-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.Δ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για
παροχή εντολής στην δικηγόρο με πάγια αντιμισθία του Δήμου
Λευκάδας Μαυρέττα Καρύδη να ασκήσει αναίρεση ενώπιον του
ΣΤΕ:
ΚΑΤΑ ΤΩΝ
1. Χρυσής Λάζαρη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αθηνών επί της
οδού Γενναδίου 34
2. Ιωάννας Λάζαρη του Μιχαήλ, κατοίκου Αθηνών επί της
οδού Καλλιδρομίου 57-59.
3. Αναστασίας-Δάφνης Λάζαρη του Μιχαήλ, κατοίκου
Αθηνών επί της οδού Καλλιδρομίου 57-59.
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
Α276/2019 (ΑΚΔ6/2016) απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πατρών με την ακυρώθηκαν οι από 17.09.2010 πράξεις της
Διεύθυνσης Πολεοδομίας- Χωροταξίας και Περιβάλλοντος με τις
οποίες επιβλήθηκαν στους αντιδίκους συνολική εισφορά σε
χρήμα ύψους 36.470,00 ευρώ σε έκαστο με το αιτιολογικό ότι
το δικαίωμα του Δήμου έχει αποσβεσθεί (πενταετής
αποσβεστική προθεσμία).
ο
ΘΕΜΑ 2 Ε.Η.Δ. Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης έφεσης, ή μη,
κατά της 306/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας (υπόθεση Βεργίνη Ιωάννας κατά του Δήμου
Λευκάδας)
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του
αριθ. 1087/Α/13-09-2019 χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών.
Απόφαση Ο.Ε.
για έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 116/12.8.2019
αγωγής των: 1) Χριστίνας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας
2) Ιφιγένειας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας, εκτός των
άλλων, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το
Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας κατόπιν αιτήματος των
τελευταίων για πρακτικό συμβιβασμού.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ»,
πρ/σμού 145.161,29 Ευρώ.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ» πρ/σμού 201.612,90 Ευρώ
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» πρ/σμού 1.500.000,00 Ευρώ.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»
πρ/σμού 467.741,94 Ευρώ.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 645.161,29€
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό

Χορηγήθηκε εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη
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Να ασκηθεί έφεση

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε
Χορηγεί εντολή
στην Δικηγόρο
Αικατερίνη Τσερέ
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ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Αναπλάσεις –
Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λευκάδας »,
πρ/σμού 50.000,00 € .
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας
δημοπράτησης
του
έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού
700.000,00€
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού
1.892.00,00€ χωρίς ΦΠΑ.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων
Νικιάνας από στροφή έως χείμαρρο», πρ/σμού 70.021,93 € .
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Κατεπείγουσες
αποκαταστάσεις, λόγω πλημμυρών, σε Δημοτική οδό
Κοντάραινας (από Επαρχιακό προς ποτάμι)», πρ/σμού
26.030,00 €
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό
ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Τσιμεντόστρωση
δρόμου περιοχής παλαιού οικισμού Καρυωτών», πρ/σμού
45.000,00€ .
ου
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» πρ/σμού 6.789,98 €, αναδόχου
Αναστασίας Βούλγαρη.
ου
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ
ΦΤΕΡΗΣ», πρ/σμού 52.000,00 €, αναδόχου Σπυρίδωνος
Γουρζή.
ου
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ», πρ/σμού 50.000,00 €, αναδόχου
Σπυρίδωνος Γουρζή.
ου
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ»
πρ/σμού 32.000,00 € αναδόχου Λεωνίδα Στέφανου Δρακάτου.
Απόφαση Ο.Ε.
για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής
του έργου: «Βελτιώσεις στα αντλιοστάσια
Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας»
πρ/σμού 19.793,88 €, αναδόχου ΒΛΑΧΑΣ Π. - Σ. ΑΤΕ.
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης του χρόνου
περαιώσεως των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου
Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 6ης παράτασης εργασιών του
έργου: "Επισκευή - Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου
Λευκάδας".
Απόφαση Ο.Ε για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής
προθεσμίας του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Δήμου Λευκάδας αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε."
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας
για εκτέλεση υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ

Αποσύρεται

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Αποσύρεται

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

45η/25-11-2019
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
κατεπείγουσα
46η/3-12-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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Απόφαση Ο.Ε. για ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων
τακτικού προσωπικού του Δήμου Λευκάδας, έτους 2020.
Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής
διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των ορίων που
διεξάγεται με ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάδειξη
οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στην συμφωνία –
πλαίσιο για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
&
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας κλαδέματος υψηλών δένδρων.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας κλαδέματος υψηλών
δένδρων, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού
όρων διαγωνισμού.
Απόφαση Ο.Ε. για την κατακύρωση της δημοπρασίας που
έγινε την 30.10.2019 καθώς και της επαναληπτικής
δημοπρασίας που έγινε την 06.11.2019 με σκοπό την εκποίηση
των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν
από σημεία του Δήμου Λευκάδας με τελικό σκοπό την
παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά
την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ.116/2004.
Απόφαση Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΤΟ
ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟΥ
ΧΥΤΑ
ΔΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΧΙΖΑ»,
αναδόχου
MA.CON.
STRUCTION A.E.
ου
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1
ΑΠΕ του έργου: «ΕΡΓΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΤΟ
ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟΥ
ΧΥΤΑ
ΔΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΧΙΖΑ»,
αναδόχου
MA.CON.
STRUCTION A.E.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 41/2019 απόφασης του
Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΠΟΚΑΛ, σχετικά με έγκριση έκθεσης
Ορκωτών Λογιστών για το οικον. έτος 2018.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας
για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εγκρίθηκε
Εγκρίθηκε με
προσωρινό για
μαρκούτσια
ΚΥΡΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
Άγονη για τις
υπόλοιπες ομάδες
Συγκροτήθηκε

Εγκρίθηκε

Άγονη μετά από 2
φορές.
Εξουσιοδότηση
Δημάρχου και Δ.Σ.

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του χρόνου παράδοσης των
υλικών της με αριθμ.23295 /18-112019 / ΑΔΑΜ:
19SYMV005870079 σύμβασης που αφορά στην προμήθεια
γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου
Λευκάδας.
Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης του από 25-11-2019 Πρακτικού
της Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση που αφορά
στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών
Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού,
του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου
Λευκάδας.

Εγκρίθηκε το
κατεπείγον της
συνεδρίασης και
δόθηκε παράταση
Εγκρίθηκε το
κατεπείγον της
συνεδρίασης και το
πρακτικό με
προσωρινό
ανάδοχο το ΤΑΟΛ
για τα υπόλοιπα
άγονη σε
διαδικασία με

διαπραγμάτευση
μέχρι 6-12-19
Εγκρίθηκε το
κατεπείγον της
συνεδρίασης,
ματαίωση του
δικαστηρίου
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Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση ή μη ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 6-12-2019 ή σε
οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, της αίτησης
αποβολής από ρυμοτομούμενα ακίνητα του σχεδίου πόλεως
Νικιάνας- Σωτήρως -Επισκόπου του Δήμου Λευκάδας, κατά
της Διονυσίας Βρεττού, Θεοφάνη Βρεττού, Ελευθερίας Βρεττού,
κατ’ αρθρο 72.Ν 3852/2010.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
47η/6-12-2019
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
377

ΘΕΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για
παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του
Θειακού Διονύσιου κλπ. που στρέφεται κατά του Δήμου
Λευκάδας κλπ για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών στο
Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη διαδικασία κατάθεσης των
προτάσεων σε προθεσμία των εκατό ημερών.
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της
συνολικής προθεσμίας του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΕΜΑΥΤΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ.»
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για
την εκποίηση κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας.

Χορηγήθηκε εντολή
στη δικηγόρο του
Δήμου Μαυρέτα
Καρύδη
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ο

ο

ΘΕΜΑ 3 : 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
Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού
Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ' αρίθμ.
150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και την υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019
Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας
Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε
διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσηςαποχέτευσης.
ο
ΘΕΜΑ 4 :
Ενημέρωση της Ο.Ε. για την αριθ’274/2019
τελεσίδικη απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, μεταξύ των διαδίκων της Παναγιώτας Υφαντή,
Ελισάβετ Αραβανή και Αικατερίνης Κατωπόδη, της έφεσης του
Δήμου Λευκάδας, η οποία εστρέφετο κατά των πιο πάνω
εφεσιβλήτων και κατά της αριθ’104/2015 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατ’ αρθρο 72.Ν 3852/2010.
ο
ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο
του Δήμου Λευκάδας για απόκρουση της έφεσης του
Ελληνικού Δημοσίου κατά της αριθ’Α28/2018 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου η οποία εκδικάζεται
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της
24ης-1-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση
δικάσιμο, κατ’ άρθρο 72.Ν 3852/2010.
ο
ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο
του Δήμου Λευκάδας για απόκρουση της αίτησης ακύρωσης
της ΜΕΠΕ ΚΛΑΜΠ ΒΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, που στρέφεται μεταξύ άλλων
και κατά του από 5-6-18 πρακτικού της επιτροπής έκδοσης

Δόθηκε παράταση
έως28-06-2020

Εγκρίθηκε με
ημερομηνία
23/12/19
Εγκρίθηκε

Να μην ασκηθεί
αναίρεση

Χορηγήθηκε εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη

Χορηγήθηκε εντολή
στη Μαυρέτα
Καρύδη
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αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής του Δήμου
Λευκάδας, η οποία συζητείται ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του
ης
ΣτΕ στη συνεδρίαση της 7 -1-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη
μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατ’ αρθρο 72.Ν
3852/2010.
ο
ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. περί μη άσκησης ένδικου μέσου
κατά της 3032/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών
περί πληρωμής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».
ο
ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. περί μη άσκησης έφεσης κατά
αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, με τις
οποίες απορρίφθηκαν προσφυγές του Δήμου Λευκάδας κατά
των επιβαλλομένων προστίμων από τον λιμενάρχη Λευκάδας
για θέματα ναυαγοσωστών.
ο
ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 26-11-2019
πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού
εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου
Λευκάδας, της με αριθμ.20996/16-10-2019 διακήρυξης.
ο
ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 27-11-2019
πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου, της με αριθμ.20999/16-10-2019
διακήρυξης.
ο
ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε.
για έγκριση διενέργειας
συνοπτικού
διαγωνισμού
για
την
προμήθεια
υδρομέτρων,
έγκρισης
τεχνικών
προδιαγραφών
και
καθορισμού όρων διαγωνισμού.
ο
ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση ΟΕ για τον καθορισμό τελών
καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020.
ο
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ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση ΟΕ για τον καθορισμό τελών χρήσης
κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020.
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ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση ΟΕ
για την επιβολή τέλους επί
ακαθαρίστων εσόδων, κέντρων διασκέδασης και συναφών
καταστημάτων για το έτος 2020.
ο
ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση ΟΕ για τον καθορισμό τελών ύδρευσης
– άρδευσης- αποχέτευσης για το έτος 2020.

392

ο

ο
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ΘΕΜΑ 16 : Απόφαση ΟΕ για τον καθορισμό τιμών τελών
διαφήμισης για το έτος 2020.
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ΘΕΜΑ 17 : Απόφαση ΟΕ για τον καθορισμό τελών χρήσης
δημοτικού νεκροταφείου 2020.

395

ΘΕΜΑ 18 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών
εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

ο

ο

Δεν ασκείται ένδικο
μέσο

Δεν ασκείται έφεση

Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
«EUROSUPPLIES
I.K.E.»,
Εγκρίθηκε με
οριστικό ανάδοχο
«ΑΦΟΙ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε
Εγκρίθηκε

Διατήρηση τελών
αποστολή
απόφαση στο Δ.Σ.
Διατήρηση τελών
αποστολή
απόφαση στο Δ.Σ.
Διατήρηση τελών
αποστολή
απόφαση στο Δ.Σ.
Διατήρηση τελών
αποστολή
απόφαση στο Δ.Σ.
Διατήρηση τελών
αποστολή
απόφαση στο Δ.Σ.
Διατήρηση τελών
αποστολή
απόφαση στο Δ.Σ.
Εγκρίθηκε

