ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 199
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Μαϊου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16:00
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 8584/8-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Βλάχος Κων/νος
3. Κατηφόρης Χρήστος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Τριλίβας Χρήστος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
6. Κατωπόδη Ευανθία
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Σκληρός Παναγιώτης
8. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
8. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
9. Σκληρός Φίλιππος
10. Γαζής Πάνος
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
11. Φίλιππας Γεώργιος
11.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
14.
Το 14ο θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. και συζητήθηκε µετά τα θέµατα Ε.Η.∆. ως 1ο θέµα
16. Καρφάκη Μαριάννα
16. της Η.∆.
17.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος απουσίαζε κατά την
17. Γρηγόρη Ασπασία
18. Βικέντιος Νικόλαος
18. ψηφοφορία το 1ου θέµατος Ε.Η.∆. και επέστρεψε
19. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
19. πριν την έναρξη της Η.∆.
20. Αραβανής Βασίλειος
20.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος, αποχώρησε πριν την
21. Ζουριδάκης Ευτύχιος
21. συζήτηση του 14ου θέµατος της Η.∆. (συζητήθηκε
ο
ου
22. Καββαδάς Θωµάς
22. 1 ) και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1
23. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
23. θέµατος της Η.∆.
24. Γληγόρης Κων/νος
24.
Οι ∆.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος και Αραβανής
25.
25. Βασίλειος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
26. 3ου θέµατος της Η.∆.
26.
27.
27.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
28.
28. συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την
29.
29.
30.
30. συζήτηση του 5ου θέµατος της Η.∆.
31.
31.
Οι ∆.Σ. Γαζής Πάνος και Φρεµεντίτης
32.
32. Χριστόφορος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
33.
33. του 6ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 15ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 13/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π. στο ∆ήµο Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Κων/νος Σέρβος, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Ο ∆ήµος ανταποκρινόµενος σε αιτήµατα ∆ηµοτών και αξιολογώντας τις ανάγκες σχετικά µε επεκτάσεις
δικτύου Φ.Ο.Π. σε διάφορες περιοχές , διαβίβασε έγγραφα αιτήµατα προς τη ∆.Ε.Η. Λευκάδας, η
οποία µε τη σειρά της γνωστοποίησε προς τον ∆ήµο ,κατόπιν σχετικής µελέτης ,το κόστος
Αναλυτικά πρόκειται για τα παρακάτω σχετικά έγγραφα και κοστολόγια :
1) Επέκταση Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Καρυάς. Έγγραφο µε αρ.πρωτ: 243/20-03-2017 . Ποσό:3.327,17€. µαζί µε
τον Φ.Π.Α.
Αφορά επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού στη περιοχή εντός οικισµού στη θέση «Χαλιάς»
πάνω από τον Αγ. ∆ηµήτριο και από ιδιοκτησία Ρεκατσίνα Πολυχρόνη έως ιδιοκτησία Κατωπόδη
Σπύρου και σε µήκος 100µ περίπου.
Έχει γίνει η υπ’ αριθ’ 9340/22-09-2016 αίτηση από τον κ. Κατωπόδη Σπύρο και κατά την αυτοψία της
υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σηµαντική έλλειψη φωτισµού του δρόµου επειδή δεν υπάρχουν
στύλοι φωτισµού σε όλο το µήκος του.
2) Επέκταση Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Κοντάραινας. Έγγραφο µε αρ.πρωτ: 288/29-03-2017 .
Ποσό:1.664,43€. µαζί µε τον Φ.Π.Α.
Αφορά επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού
στον επαρχιακό δρόµο από την θέση όπου
διασταυρώνεται µε δηµοτικούς δρόµους βόρεια και νότια αυτού, µέχρι και τη θέση έναντι ιδιοκτησίας
Πολίτη Γεράσιµου όπου υπάρχει στύλος µέσης τάσης. Μήκος διαδροµής περίπου 80µ.
Έχει γίνει
αίτηµα από τον πρόεδρο κ. Πολίτη Ιωάννη
και
κατά την αυτοψία της
υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι στο κοµµάτι αυτό του επαρχιακού δρόµου , ο οποίος είναι και κεντρικός
δρόµος κυκλοφορίας οχηµάτων, υπάρχει σηµαντική έλλειψη φωτισµού επειδή δεν υπάρχουν στύλοι
φωτισµού σε αυτό το µήκος περίπου
80µέτρων.
3. Μετατόπιση στύλου στην Τ.Κ. Ασπρογερακάτων εντός οικισµού. Έγγραφο µε αρ.πρωτ.56251/13-122016 . Ποσό:381,36€ µαζί µε τον Φ.Π.Α.
Αφορά µετατόπιση
επίτονου
το οποίο στηρίζει στύλο ∆ΕΗ και το οποίο βρίσκεται στα
Ασπρογερακάτα εντός οικισµού σε δηµοτικό δρόµο διότι κατά τις εργασίες διαπλάτυνσης του δρόµου
βρίσκεται εντός του οδοστρώµατος,
µε αποτέλεσµα να εγκυµονεί κινδύνους για τα διερχόµενα
οχήµατα .
Έχει γίνει
αίτηση από την
Τοπική Κοινότητα και κατά
την
αυτοψία της υπηρεσίας
διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα των παραπάνω.
Τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Αθανίου. Έγγραφο µε αρ.πρωτ.286/29-03-2017
Ποσό: 293,35€ µαζί µε τον Φ.Π.Α.
Αφορά τοποθέτηση µετρητή και χορήγηση παροχής ρεύµατος σε φωτιστικά σώµατα σε τρείς(3)
υπάρχοντες στύλους της ∆ΕΗ στον δηµοτικό δρόµο ο οποίος κατευθύνεται στην µονή Αγ. Νικολάου
στη «Νηρά» Αθανίου από τον Μ/Σ της ∆ΕΗ και µέχρι την ιδιοκτησία κ.Παπαδόπουλου.
Έχει γίνει η υπ’ αριθ’ 1318/20-01-2017 αίτηση από τον κ. Παπαδόπουλο Χρήστο και κατά τη αυτοψία
της υπηρεσίας δεν υπάρχει φωτισµός του συγκεκριµένου ∆ηµοτικού δρόµου.
4)

5) Τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Μαραντοχωρίου.
Έγγραφο µε αρ.πρωτ.381/12-04-2017 . Ποσό: 293,35€ µαζί µε τον Φ.Π.Α.
Αφορά τοποθέτηση
µετρητή και
χορήγηση παροχής ρεύµατος σε συµβατικά φωτιστικά
σώµατα σε υπάρχοντες στύλους της ∆ΕΗ (6 στύλοι) σε δηµοτικό δρόµο στην περιοχή της
«Αµµούσω» Μαραντοχωρίου ο οποίος διέρχεται από τις ιδιοκτησίες κ. Βανχόφεν, κ. Ντουρούπη, κ
Ποθητού οι οποίες βρίσκονται εκατέρωθεν του δρόµου.
Έχει γίνει αίτηµα από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Σκληρό Γεράσιµο και
αυτοψία της υπηρεσίας δεν υπάρχει φωτισµός του συγκεκριµένου ∆ηµοτικού
δρόµου

κατά τη

Κατόπιν των παραπάνω:
Εισηγούµαι
1) Την επέκταση Φ.Ο.Π. στην Καρυά Λευκάδας εντός οικισµού. Το ποσό 3.327,17€. θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .

2

2) Την επέκταση Φ.Ο.Π. στην Κοντάραινα Λευκάδας εντός οικισµού. Το ποσό 1.664,43€ θα πληρωθεί
από πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
3) Την µετατόπιση στύλου στην Τ.Κ. Ασπρογερακάτων εντός οικισµού. Το ποσό 381,36€ θα πληρωθεί
από πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .

4) Την τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Αθανίου. Το ποσό 293,35€ θα πληρωθεί από πιστώσεις
του κωδικού 20-7425.001

5) Την τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Μαραντοχωρίου. Το ποσό 293,35€ θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαοκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:
1.Την επέκταση Φ.Ο.Π. στην Καρυά Λευκάδας εντός οικισµού. Το ποσό 3.327,17€ να πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001.
2.Την επέκταση Φ.Ο.Π. στην Κοντάραινα Λευκάδας εντός οικισµού. Το ποσό 1.664,43€ να πληρωθεί
από πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001.
3.Την µετατόπιση στύλου στην Τ.Κ. Ασπρογερακάτων εντός οικισµού. Το ποσό 381,36€ να πληρωθεί
από πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001.
4.Την τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Αθανίου. Το ποσό 293,35€ να πληρωθεί από πιστώσεις
του κωδικού 20-7425.001.
5.Την τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Μαραντοχωρίου. Το ποσό 293,35€ να πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 199/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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