ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 11ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 134/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (μέσω εφαρμογής webex)
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/05.03.2021 (ΦΕΚ 895/06.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 11378/8-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη
της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1
Γιαννιώτης Παναγιώτης
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του Δήμου Λευκάδας.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
Δρακονταειδή Κων/νο.

ο

ΘΕΜΑ 11 Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση αποδοχής δωρεάν συντήρησης τμήματος αγροτικού δρόμου στην
θέση Γυαλί Κοινότητας Συβότων Δήμου Λευκάδας από την εταιρία Β. Σιαφαρίκα-Ν. Ζαχαρίου Ο.Ε.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα
Λύγδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις δ/ξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.
2.
Την από 15-01-2021 αίτηση της εταιρείας Β. Σιαφαρίκα – Ν. Ζαχαρίου ΟΕ.
3.
Το αριθ. πρωτ. 2/15-01-2021 έγγραφο της κοινότητας Ευγήρου, που αφορά σε σύμφωνη γνώμη για
συντήρηση υπάρχοντος αγροτικού δρόμου στη θέση «ΓΥΑΛΙ» Συβότων με αμμοχάλικο, με έξοδα της αιτούσας
Εταιρείας Β.ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ-Ν.ΖΑΧΑΡΙΟΥ Ο.Ε.
Η εταιρεία Β. ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ-Ν. ΖΑΧΑΡΙΟΥ Ο.Ε. με αίτησή της, ζητάει να αναλάβει η ίδια εξ’ ολοκλήρου το
κόστος συντήρησης τμήματος δρόμου που βρίσκεται στην θέση Γυαλί Κοινότητας Συβότων Δήμου Λευκάδας με
χαλικόστρωση του για να διαμορφωθεί κατάλληλα το κατάστρωμα της οδού και στην συνέχεια με διάστρωση
σκυροδέματος από την αρχή της ιδιοκτησίας της και σε μήκος 20 μέτρων.
Κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του προέδρου της Κοινότητας Ευγήρου που διατυπώθηκε με το υπ΄αριθ. 2/15-012021 έγγραφο της κοινότητας Ευγήρου, σχετικά με την συντήρηση του υπάρχοντος αγροτικού δρόμου στη θέση
«ΓΥΑΛΙ» Συβότων, η υπηρεσία μας
εισηγείται
την έγκριση αποδοχής δωρεάν συντήρησης τμήματος αγροτικού δρόμου
κοινότητας Συβότων Δήμου Λευκάδας από την εταιρία Β. Σιαφαρίκα-Ν. Ζαχαρίου Ο.Ε.

στην

θέση

Γυαλί

Η συντήρηση του υπάρχοντος αγροτικού δρόμου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και κατόπιν επίβλεψής της.»
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
 την ανωτέρω εισήγηση,
 τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
 Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως
αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση αποδοχής δωρεάν συντήρησης τμήματος αγροτικού δρόμου
κοινότητας Συβότων Δήμου Λευκάδας από την εταιρία Β. Σιαφαρίκα-Ν. Ζαχαρίου Ο.Ε.

στην

θέση

Γυαλί

Η συντήρηση του υπάρχοντος αγροτικού δρόμου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και κατόπιν επίβλεψής της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 134/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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