ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 495
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00
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.
25328/8-12-16 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
1. Κοντογεώργης Ηλίας
2. Γρηγόρη Ασπασία
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σκληρός Παναγιώτης
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Αραβανής Βασίλειος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Καββαδάς Αθανάσιος
7. Σέρβος Κων/νος
7. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Βλάχος Κων/νος
9.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
12. Κατηφόρης Χρήστος
12.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την
13. Γαζής Πάνος
13.
ου
14. Φίλιππας Γεώργιος
14. συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε πριν την
15. Θερµός Ευάγγελος
15.
ου
συζήτηση
του 1 θέµατος της Η.∆. και µετά την
16. Βλάχος Ευστάθιος
16.
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. συζήτηση των θεµάτων Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Θερµός Ευάγγελος αποχώρησε πριν την
18. Γιαννιώτης Οδυσσέας
18.
ου
19. Τριλίβας Χρήστος
19. συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος αποχώρησε πριν την
20. Καρφάκη Μαριάννα
20.
ου
συζήτηση
του 3 θέµατος της Η.∆.
21. Κατωπόδη Ευανθία
21.
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος και Καρφάκη Μαριάννα
22. Βικέντιος Νικόλαος
22.
ου
23. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
23. αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 13 θέµατος, το
ο
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε, µετά το 6 θέµα.
Οι ∆.Σ. Πολίτης Σπυρίδων και Ζουριδάκης Ευτύχιος
25. Καββαδάς Θωµάς
25.
ου
αποχώρησαν
πριν την συζήτηση του 7 θέµατος.
26. Γληγόρης Κων/νος
26.
Ο ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, αποχώρησε πριν την
27.
27.
28.
28. συζήτηση του 9ου θέµατος.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βικέντιος Νικόλαος
29.
29.
ου
30.
30. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 19 θέµατος.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 16 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 27/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π στο ∆ήµο Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σέρβος Κων/νος, 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. στο Καλαµίτσι Λευκάδας. Έγγραφο µε αρ.πρωτ.Φ847/748/13-09-2016 .
Ποσό:5.545,28€. µαζί µε τον Φ.Π.Α.
Αφορά επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού στη περιοχή εντός οικισµού στον επαρχιακό δρόµο
Καλαµιτσίου – Εξάνθειας από τον τελευταίο στύλο µικτού δικτύου στην έξοδο του οικισµού σε απόσταση
περίπου 200µ. Ο δρόµος οδηγεί προς ιδιοκτησίες κ. Προβόπουλου και Α/φών Βεργίνη και στη συνέχεια
προς τον οικισµό Εξάνθειας.
Έχει γίνει αίτηµα από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Κ. Καρύδη Φώτη και κατά την αυτοψία της υπηρεσίας
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σηµαντική έλλειψη φωτισµού του δρόµου επειδή δεν υπάρχουν στύλοι
φωτισµού σε ενδιάµεσο διάστηµα περίπου 200 µ. Ο δρόµος είναι επαρχιακός ασφαλτοστρωµένος και
έχει µέσο πλάτος περίπου 4 µέτρα
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Τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην πόλη Λευκάδας Ποσό: 1.026,73 € µαζί µε τον ΦΠΑ
Αφορά τοποθέτηση µετρητή στη διασταύρωση των οδών Σπ. Φλογαίτη και Σπ. Γαζή στην
παλιά πόλη της Λευκάδας µε σκοπό τον διαχωρισµό των φορτίων ηλεκτροφωτισµού της
περιοχής.
Πιο συγκεκριµένα στην οδό
Ν. Σικελιανού υπάρχει πίλαρ από το οποίο τροφοδοτείται ο
φωτισµός
µεγάλης περιοχής της παλιάς πόλης Λευκάδας ,πολλοί δηµοτικοί δρόµοι ανάµεσα
στην παραλιακή οδό Αγ. Σικελιανού και την Σπ. Γαζή.
Το υπόγειο δίκτυο είναι αρκετά παλιό µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται κατά καιρούς
προβλήµατα βραχυκυκλωµάτων δύσκολο να εντοπιστούν άµεσα λόγω της πολυπλοκότητας του δικτύου
(πολλά φρεάτια διακλάδωσης και πολλά επιτοίχια φωτιστικά σώµατα).
Με το διαχωρισµό των φορτίων ισοµετρικά πετυχαίνεται ο καλύτερος έλεγχος του δικτύου και η
αµεσότερη αντιµετώπιση των προβληµάτων βραχυκυκλώµατος.
Κατά την υπηρεσία η τοποθέτηση ενδιάµεσου µετρητή διαχωρισµού του φορτίου κρίνεται
απαραίτητη.
Κατόπιν των παραπάνω:
Εισηγούµαι
1. Την επέκταση Φ.Ο.Π. στο Καλαµίτσι Λευκάδας εντός οικισµού. Το ποσό 5.545,28€ θα πληρωθεί
από πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
2. Την τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην πόλη Λευκάδας . Το ποσό 1.026,73 € θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.002.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
1. Την επέκταση Φ.Ο.Π. στο Καλαµίτσι Λευκάδας εντός οικισµού. Το ποσό 5.545,28€ θα
πληρωθεί από πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
2. Την τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην πόλη Λευκάδας . Το ποσό 1.026,73 € θα πληρωθεί
από πιστώσεις του κωδικού 20-7425.002.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 495/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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