Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:4/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.Απόφ:21/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 22 του
μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 , ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.4191/18.2.2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2]Μεσσήνη Κερασούλα
3]Αναστάσιος Γαζής
4]Νικόλαος Πεντεσπίτης
5]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
6]Ανδρέας Αραβανής
7]Γεώργιος Μαργέλης
8]Νικόλαος Μπραντζουκάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ EKTOΣ Η.Δ. της αριθ.4-2011 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
«Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση της εκπόνησης
της μελέτης με τίτλο: Φωτοερμηνευτική μελέτη περιοχής στον οικισμό
Φρυνίου».
Εισηγητής: κ. Θωμάς Κατωπόδης: Πρ/νος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Ο

εισηγητής του παραπάνω θέματος αφού πήρε το λόγο, ανέφερε στην

Επιτροπή τα εξής:
Το θέμα τίθεται για συζήτηση ως εκτός ημερήσιας διάταξης για τους
παρακάτω λόγους:
1)Στις 1.4.2011 συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
η αγωγή των κ.κ. Ευσταθίου Δουβίτσα και Δήμητρας Ζαβιτσάνου κατά όμορων
ιδιοκτητών και του Δήμου Λευκάδας, που αφορά διόρθωση ιδιοκτησίας αρχικής
εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο
2)Το γεγονός ότι ακυρώθηκε η υπ’ αριθ.2/θέμα 2ο/18.3.2010 απόφαση της
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 της Π.Ι.Ν. με την οποία

ακυρώνεται η υπ’ αριθ.369/25.11.2009 απόφαση του Δ.Σ. στην οποία εκτός των
άλλων

και

λόγω

μη

προσκόμισης

φωτοερμηνευτικής

μελέτης,

ληφθέντων

αεροφωτογραφιών της εξεταζόμενης περιοχής οικισμού Φρυνίου.
3)Το γεγονός ότι η υπηρεσία μας δεν διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή και
τεχνογνωσία σύνταξης της συγκεκριμένης μελέτης όπως προκύπτει

και από τη

σχετική βεβαίωση του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Προτείνουμε

την

ανάθεση

της

εκπόνησης

της

μελέτης

με

τίτλο:

«Φωτοερμηνευτική μελέτη στον οικισμό Φρυνίου» για το προσδιορισμό μονοπατιού
από ιδιοκτησίες Δουβίτσα-Βλάχου μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο

προς

Φανερωμένη στο μετόχι Ανάληψης.
Την ως άνω μελέτη που ζητήθηκε να εκπονηθεί

μέχρι τις 15.3.2011

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε διαδικασία κτηματολογικής διόρθωσης, που θα
κάνει ο Δήμος στις 18.3.2011, δήλωσε ότι είναι σε θέση να την εκπονήσει η κα
Φούκα Μαρία, μελετήτρια Τοπογράφος Μηχανικός της κατηγορίας 16Α στα
τοπογραφικά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του Ν.3852/2010, το ποσό της
σύμβασης θα προκύψει βάσει του πινακίου αμοιβής και δεν θα υπερβαίνει το 30%
του ορίου της κατηγορίας 16Α στα τοπογραφικά και μέχρι του ποσού των
14.000,00€».
Η αναγκαία πίστωση να προβλεφθεί στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό του
Δήμου έτους 2011 σε βάρος των πιστώσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω o Πρόεδρος εκάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
-τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα αποφασίζει
Την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Φωτοερμηνευτική μελέτη
στον οικισμό Φρυνίου» για το προσδιορισμό μονοπατιού από ιδιοκτησίες ΔουβίτσαΒλάχου μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο προς Φανερωμένη στο μετόχι Ανάληψης
στη κα Φούκα Μαρία, μελετήτρια Τοπογράφο Μηχανικό της κατηγορίας 16Α στα
τοπογραφικά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:21/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

