ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 37ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 532/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 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. 25722/13-12-2018 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
Κούρτης Φίλιππος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Πολίτης Σπυρίδων
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κοντοµίχης Ευάγγελος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Κακλαµάνη Αναστασία
6
Βλάχος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Αρβανίτης Σπυρίδων
7
Κατωπόδη Ευανθία
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Θερµός Ευάγγελος
10
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
Καββαδάς Θωµάς
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Γρηγόρη Ασπασία
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Μήτσουρας Πέτρος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Γληγόρης Κων/νος
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι ένα (21) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα, το 12 θέµα της Η.∆. και συζητήθηκε µετά το 9 θέµα και το 11 θέµα µετά το 12 .
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆. και επέστρεψε κατά την συζήτηση
ου
ου
του 1 θέµατος της Η.∆. Στη συνέχεια αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Κοντοµίχης Ευάγγελος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το
ο
ο
12 και πριν το 10 θέµα.
ο

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 37ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
ου
Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση της υπ' αριθµ.123/17 απόφασης ∆.Σ. που αφορά στην έγκριση του 9 Συγκριτικού
Πίνακα της µελέτης «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΥ∆ΡΙ - Μ. ΑΥΛΑΚΙ Β’ & Γ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ »
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος

1

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι (20) ψήφους,
αποφασίζει την συζήτηση θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε τροποποίηση της υπ' αριθµ.123/17
ου
απόφασης ∆.Σ. που αφορά στην έγκριση του 9 Συγκριτικού Πίνακα της µελέτης «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΥ∆ΡΙ - Μ. ΑΥΛΑΚΙ Β’ & Γ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ », λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ' αριθµ.123/27-3-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε ο 9ος Σ.Π. της µελέτης
«ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΥ∆ΡΙ – Μ.ΑΥΛΑΚΙ (Β΄ & Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)». Στην αρχή της
σχετικής εισήγησης που περιλαµβάνεται στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται ότι ο 9ος Σ.Π. ανέρχεται στο ποσό των
478.860,51 €, αλλά στο τέλος αναφέρεται εκ παραδροµής το ποσό των 428.517,06 € που αφορά τον 8ο Σ.Π.
Λόγω του λάθους αυτού το ∆.Σ. απεφάσισε την έγκριση του 9ου Σ.Π. για ποσό 428.517,06 € και όχι για
478.860,51 € που είναι το ορθό. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η απόφαση αυτή µε τη λήψη
νέας που να διορθώνει την παλαιά ως προς ποσό του 9ου Σ.Π. Προτείνεται συνεπώς να τροποποιηθεί η υπ'
αριθµ.123/17 απόφαση του ∆.Σ. και να αναφερθεί ότι το συµβούλιο αποφασίζει: «Την έγκριση του 9ου Συγκριτικού
Πίνακα της µελέτης «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΥ∆ΡΙ – Μ.ΑΥΛΑΚΙ (Β΄ & Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ)», σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στην αιτιολογική έκθεση αυτού, για συνολικό ποσό
478.860,51 € µε το Φ.Π.Α. ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση της µελέτης και η κύρωση της µελέτης και η κύρωση
της πράξης εφαρµογής».
Η τροποποίηση αυτή κρίνεται επείγουσα και ζητείται να συζητηθεί εκτός ηµερήσιας διάταξης, για να γίνει δυνατή η
πληρωµή εντός του τρέχοντος έτους του υποβληθέντος από τον ανάδοχο και εγκριθέντος από την υπηρεσία 20ου
λογαριασµού, κατόπιν της οριστικής παράδοσης της πράξης εφαρµογής και της αποστολής της στην Περιφέρεια για
κύρωση.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι (20) ψήφους αποφασίζει:
Τροποποιεί την υπ' αριθµ.123/17 απόφαση του ∆.Σ. και εγκρίνει τον 9ο Συγκριτικό Πίνακα της µελέτης «ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΥ∆ΡΙ – Μ.ΑΥΛΑΚΙ (Β΄ & Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)», σύµφωνα µε τα αναλυτικώς
αναφερόµενα στην αιτιολογική έκθεση αυτού, για συνολικό ποσό 478.860,51 € µε το Φ.Π.Α. ώστε να γίνει δυνατή η
ολοκλήρωση της µελέτης και η κύρωση της µελέτης και η κύρωση της πράξης εφαρµογής.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 532/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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