ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 145
Στη Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Ιουλίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:00,
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. 13657/28-6-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Σκληρός Παναγιώτης
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η ∆.Σ. κα Λώλη Γεωργία, προσήλθε κατά
ου
την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε
ου
πριν την ψηφοφορία του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Οι ∆.Σ., κ.κ. Σπ. Μαργέλης, Νικ. Βικέντιος,
Ευαν. Κατωπόδη και Αθ. Καββαδάς,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 12ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ στο ∆ήµο Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµ. Συµβούλιο
την εισήγησή του, η οποία έχει ως 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 το παρακάτω σχετικό έγγραφο και κοστολόγιο :
1. Επέκταση
Φ.Ο.Π. στη Λευκάδα στη θέση «ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ». Έγγραφο µε
αρ.πρωτ.Φ487/351/14-05-2015 . Ποσό:1100,10€. µαζί µε τον Φ.Π.Α.
Αφορά επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού στη
στη θέση «Πινακούλια» εντός οικισµού
σε ∆ηµοτικό δρόµο προς την ιδιοκτησία κ. Φίλιππα Ευαγγελίας , και πιο συγκεκριµένα για
την τοποθέτηση ενός (1) στύλου φωτισµού στο συγκεκριµένο δρόµο ο οποίος
βρίσκεται κάτω από τον επαρχιακό που συνδέει τον οικισµό Περιγιαλίου µε τον οικισµό
Πλατυστόµων .
Ο δρόµος είναι εντός οικισµού και σε ένα διάστηµα µήκος περίπου 100 µέτρων δεν
έχει καθόλου φωτισµό.
Έχει γίνει αίτηµα του συµβούλου της ∆Ε Νυδριού Θερµού Ευάγγελλου στην υπηρεσία
κατόπιν αιτήµατος της κας Φίλιππας Ευαγγελίας και κατά την αυτοψία της υπηρεσίας
ο φωτισµός του δρόµου κρίνεται απαραίτητος. Ο φωτισµός µέσω του ∆ικτύου της ∆ΕΗ
είναι η ενδεδειγµένη λύση καθότι δεν υπάρχει κοντά ∆ηµοτικό δίκτυο φωτισµού και η
κατασκευή νέου για το δρόµο κρίνεται ασύµφορη.
2. Τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Πόρου. Έγγραφο µε αρ.πρωτ.Φ487/284/21-4-2015
Ποσό: 290,98€ µαζί µε τον Φ.Π.Α. Αφορά τοποθέτηση µετρητή και χορήγηση παροχής
ρεύµατος σε φωτιστικά σώµατα σε (6) στύλους ∆ΕΗ οι οποίοι βρίσκονται από διασταύρωση
επαρχιακού δρόµου Νυδριού – Βασιλικής προς Πόρο , προς το super market ιδιοκτησίας
Καββαδά Σπύρου και µέχρι υπάρχουσα κατοικία σε περίπου 200µ πιο κάτω.
Έχει γίνει αίτηµα του κ. Καββαδά Σπύρου και κατά την αυτοψία της υπηρεσίας ο φωτισµός
του δρόµου κρίνεται απαραίτητος, καθότι εκτός των εν λόγω ιδιοκτητών είναι δηµοτικός
δρόµος ο οποίος συνδέει τον οικισµό Πόρου µε τον επαρχιακό δρόµο Νυδριού – βασιλικής.
3. Τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Αγίου Νικήτα. Έγγραφο µε αρ.πρωτ.Φ487/406/126--2015 . Ποσό: 290,98€ µαζί µε τον Φ.Π.Α. Αφορά τοποθέτηση µετρητή και χορήγηση
παροχής ρεύµατος σε φωτιστικά σώµατα σε (10) στύλους ∆ΕΗ οι οποίοι βρίσκονται στον
δηµοτικό δρόµο προς τον Βιολογικό Καθαρισµό Αγ.Νικήτα , από ιδιοκτησία κ. Ξυγκά έως
και ιδιοκτησίες κου Κουκουµπρή Σταύρου, κου Κατωπόδη και κου Φίλιππα Σπύρου.
Έχει γίνει αίτηµα του κ. Ξυγκά κατά την αυτοψία της υπηρεσίας και σε συννενόηση µε τον
πρόεδρο της Τ.Κ Αγίου Νικήτα ο φωτισµός του δρόµου κρίνεται απαραίτητος,
4. Τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στον Καστό. Έγγραφο µε αρ.πρωτ.360/406/19-5-2015 από
∆Ε∆∆ΗΕ Αγρινίου Ποσό: 290,71€ µαζί µε τον Φ.Π.Α. Αφορά τοποθέτηση µετρητή και
χορήγηση παροχής ρεύµατος σε φωτιστικά σώµατα σε (12) στύλους ∆ΕΗ οι οποίοι
βρίσκονται στο περιµετρικό δρόµο από κατάστηµα Αναστάση Γιαννούτσου έως λιµάνι στο
Σαρακήνικο .
Έχει γίνει αίτηµα του κ. Τριλίβα Χρήστου Αντιδήµαρχου Καστού.
5. Τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Βλυχού στη θέση Γένι. Έγγραφο µε
αρ.πρωτ.Φ487/399/29-5--2015 . Ποσό: 290,98€ µαζί µε τον Φ.Π.Α. Αφορά τοποθέτηση
µετρητή και χορήγηση παροχής ρεύµατος σε φωτιστικά σώµατα σε (7) στύλους ∆ΕΗ οι
οποίοι βρίσκονται στο µονοπάτι που οδηγεί στον Ι. Ναό Αγίας Κυριακής .
Έχει γίνει αίτηµα του προέδρου της τοπικής Κοινότητας κ.Μωραίτη µετά από απόφαση του
τοπικού συµβουλίου και διενεργήθηκε αυτοψία από την υπηρεσία που διαπίστωσε ότι η
πρόσβαση στην εκκλησία Αγίας Κυριακής το βράδυ καθίσταται προβληµατική λόγω έλλειψης
φωτισµού.
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη των αναγκών επέκτασης
δικτύου ΦΟΠ όσον αφορά οικισµούς µε πίστωση στον κωδικό 20-7425.001 «Επεκτάσεις δικτύου
ηλεκτροφωτισµού» .
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Κατόπιν των παραπάνω:
Εισηγούµαι
1. Την επέκταση Φ.Ο.Π. στο Περιγιάλι Λευκάδας . Το ποσό 1100,10€ θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
2. Την τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Πόρου . Το ποσό 290,98€ θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
3. Την τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Αγίου Νικήτα. Το ποσό 290,98€ θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
4. Την τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην ∆.Ε. Καστού . Το ποσό 290,98€ θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
5. Την τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Βλυχού θέση Γένι . Το ποσό 290,98€ θα
πληρωθεί από πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δέκα
εννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
1. Την επέκταση Φ.Ο.Π. στο Περιγιάλι Λευκάδας . Το ποσό 1100,10€ θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
2. Την τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Πόρου . Το ποσό 290,98€ θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
3. Την τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Αγίου Νικήτα. Το ποσό 290,98€ θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
4. Την τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην ∆.Ε. Καστού . Το ποσό 290,98€ θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
5. Την τοποθέτηση µέτρησης Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Βλυχού θέση Γένι . Το ποσό 290,98€ θα
πληρωθεί από πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.145/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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