ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 4ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 89/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, 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. 3313/21-2-2019 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
Κακλαµάνη Αναστασία
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Βλάχος Ευστάθιος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Γρηγόρη Ασπασία
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Σκληρός Παναγιώτης
7
Βλάχος Κων/νος
7
Σκληρός Φίλιππος
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Καββαδάς Θωµάς
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
11
Θερµός Ευάγγελος
11
12
Γιαννιώτης Οδυσσέας
12
13
Τριλίβας Χρήστος
13
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
15
Κατωπόδη Ευανθία
15
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Αραβανής Βασίλειος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
19
20
Ζουριδάκης Ευτύχιος
20
21
Χαλικιάς Ευάγγελος
21
22
Κοντοµίχης Ευάγγελος
22
23
Παπαδόπουλος Ανδρέας
23
24
Γληγόρης Κων/νος
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 τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Κούρτης Φίλιππος και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆., επέστρεψε πριν την συζήτηση
ου
ου
του 12 και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17 θέµατος της Η.∆.
ο
ΘΕΜΑ 18 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 4ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ στο ∆ήµο Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Κων/νος Σέρβος, 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. στην Τ.Κ. Εξάνθειας. Έγγραφο µε αρ.πρωτ: 387/10-08-2018 . Ποσό:3.472,25€. µαζί µε
τον Φ.Π.Α.
Αφορά επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού στη περιοχή εντός οικισµού σε δηµοτικό δρόµο
στον οικισµό Εξάνθειας στο ∆υτικό όριο από κατοικία Βλάχου Βαγγέλη έως κατοικία Βερύκιου Γεώργιου και
σε απόσταση περίπου 50 µ .
Έχει γίνει αίτηµα από τον πρόεδρο κ. Γράψα Ιωάννη και κατά την αυτοψία της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε
ότι δεν υπάρχει φωτισµός στο τµήµα του συγκεκριµένου δηµοτικού δρόµου
2)
Επέκταση Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Απόλπαινας. Έγγραφο µε αρ.πρωτ: 949/25-10-2018 .
Ποσό:4.629,66€. µαζί µε τον Φ.Π.Α.
Αφορά επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού στην θέση «Ράχη» Απόλπαινας εντός οικισµού
σε ∆ηµοτικό ∆ρόµο και από διασταύρωση του επαρχιακού δρόµου Λευκάδας – Καρυάς µε δρόµο
προς την ιδιοκτησία κ. Γεωργάκη Θεόδωρου και σε µήκος 50µ περίπου.
Έχει γίνει η υπ’ αριθ’ 17791/5-9-2016 αίτηση από τον κ.Γεωργάκη Θεόδωρο ο οποίος διαµένει στη συγκεκριµένη
περιοχή και κατά την αυτοψία της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει φωτισµός στο τµήµα του
συγκεκριµένου δηµοτικού δρόµου .
3)
Επέκταση Φ.Ο.Π. στην Λευκάδα πλησίον Αποθήκης ΤΑΟΛ.
Έγγραφο µε αρ.πρωτ: 903/16 -10-2018 .Ποσό:2.314,83€. µαζί µε τον Φ.Π.Α.
Αφορά επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού εντός σχεδίου πόλεως στην περιοχή κοντά στις
Αποθήκες ΤΑΟΛ σε δηµοτικό δρόµο που διέρχεται µπροστά από κατοικία ιδιοκτησίας Κούρτη Γεώργιου
και είναι µήκους περίπου 50µ .
Έχει γίνει αίτηση από τον κ Κούρτη Γεώργιο και κατά την αυτοψία της υπηρεσίας
διαπιστώθηκε ότι στον συγκεκριµένο δρόµο του σχεδίου πόλεως , στον οποίο υπάρχουν παρακείµενες ιδιοκτησίες
και από τις δύο πλευρές του δρόµου δεν υπάρχει φωτισµός στο µήκος του των 50.
Τοποθέτηση µέτρησης στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων στο παλαιό ελαιοτριβείο.
Έγγραφο µε αρ.πρωτ.1064/03-12-2018 . Ποσό: 293,35€ µαζί µε τον Φ.Π.Α.
Αφορά την ηλεκτροδότηση µε µόνιµο ρεύµα του κτιρίου «παλαιό ελαιοτριβείο »
στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων το οποίο ανακατασκευάσθηκε µε την αριθ. 150/05 οικοδοµική άδεια
ώστε να χρησιµοποιηθεί σαν χώρος µουσείου.
4)

Έχει γίνει αίτηµα από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Τσουκαλάδων κ. Βεργίνη Αποστόλη.
Τοποθέτηση µέτρησης στην Τ.Κ. Κοντάραινας σε αντλιοστάσιο ύδρευσης.
Έγγραφο µε αρ.πρωτ.927/19-10-2018 . Ποσό: 293,35€ µαζί µε τον Φ.Π.Α.
Αφορά την ηλεκτροδότηση πίλαρ στη θέση «Φαγιάς» στην Τ.Κ. Κοντάραινας ,
εκτός οικισµού το οποίο θα εγκατασταθεί µε σκοπό την ηλεκτροδότηση αντλητικού
συγκροτήµατος το οποίο έχει τοποθετηθεί για την εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών της
περιοχής.

5)

6) Μετατόπιση στύλου στην Τ.Κ. Εξάνθειας.
Έγγραφο µε αρ.πρωτ: 19108/24-9-2018 . Ποσό:551,70€. µαζί µε τον Φ.Π.Α.
Αφορά µετατόπιση στύλου χαµηλής τάσης στον οικισµό Εξάνθειας ο οποίος βρίσκεται
µπροστά σε χώρο πάρκινγκ στον οποίο καταλήγει τσιµεντοστρωµένος δρόµος ξεκινώνταςαπό τη
συµβολή του µε τον επαρχιακό στο κέντρο του οικισµού. Ο στύλος χρειάζεται να µετατοπιστεί
σε κατάλληλη θέση στην οποία δεν θα εµποδίζει την είσοδο οχηµάτων στο χώρο πάρκινγκ.
Έχει γίνει αίτηµα από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Εξάνθειας , και κατά µαρτυρία του ιδίου καθώς και εξέταση
αεροφωτογραφιών διαπιστώθηκε ότι στο δηµοτικό δρόµο αυτό υπάρχει στύλος που εµποδίζει την
είσοδο των οχηµάτων στο πάρκινγκ
7)

Μετατόπιση στύλου στην Επισκοπή Καλάµου.
Έγγραφο µε αρ.πρωτ: 15776/3-8-2018 . Ποσό:1086,81€. µαζί µε τον Φ.Π.Α.
Αφορά µετατόπιση στύλου χαµηλής τάσης στον Κάλαµο Λευκάδας.
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Ο συγκεκριµένος στύλος βρίσκεται σε ∆ηµοτικό δρόµο που οδηγεί από Κάλαµο προς Επισκοπή Καλάµου
µπροστά στην κατοικία ιδιοκτησίας κ. Αιβαλιώτη και εισέρχεται του οδοστρώµατος µε αποτέλεσµα να
εµποδίζει την κυκλοφορία των οχηµάτων και να υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος.
Έχει γίνει αίτηµα από τον Αντιδήµαρχο Καλάµου κ. Γιαννιώτη Οδυσσέας , και κατά µαρτυρία του
ιδίου καθώς και εξέταση αεροφωτογραφιών διαπιστώθηκε ότι στο δηµοτικό δρόµο αυτό υπάρχει
στύλος που εµποδίζει την κυκλοφορία των οχηµάτων.
8)

Μετατόπιση στύλου στον Κάλαµο.
Έγγραφο µε αρ.πρωτ: 15775/3-8-2018 . Ποσό:1065,21€. µαζί µε τον Φ.Π.Α.
Αφορά µετατόπιση στύλου χαµηλής τάσης στην θέση «Βαβατέικα» στον Κάλαµο Λευκάδας .
Ο συγκεκριµένος στύλος βρίσκεται σε ∆ηµοτικό δρόµο που οδηγεί στο Λιµάνι και εισέρχεται του
οδοστρώµατος µε αποτέλεσµα να εµποδίζει την κυκλοφορία των οχηµάτων και να υπάρχει κίνδυνος
ατυχήµατος.
Έχει γίνει αίτηµα από τον Αντιδήµαρχο Καλάµου κ. Γιαννιώτη Οδυσσέας , και κατά µαρτυρία του
ιδίου καθώς και εξέταση αεροφωτογραφιών διαπιστώθηκε ότι στο δηµοτικό δρόµο αυτό υπάρχει
στύλος που εµποδίζει την κυκλοφορία των οχηµάτων.

9)
Επέκταση Φ.Ο.Π. προς την Ι.Μονή Αγίων Πατέρων στην Νικιάνα Τ.Κ. Αλέξανδρου. Έγγραφο µε αρ.πρωτ:
923/18-10-2018 . Ποσό:12.744,93€. µαζί µε τον Φ.Π.Α.
Αφορά την επέκταση δικτύου ΦΟΠ και συγκεκριµένα την τοποθέτηση ενός(1) στύλου
φωτισµού µπροστά σε κατοικία που βρίσκεται σε δηµοτικό δρόµο σε απόσταση περίπου 200µ µετά
την Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων στη Νικιάνα Λευκάδας. Το συγκεκριµένο αίτηµα προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ
Λευκάδας έγινε µε σκοπό την συνδροµή του ∆ήµου προς την Ιερά Μονή όσον αφορά την ρευµατοδότησή
της κατόπιν δικού τους αιτήµατος.
Το κοστολόγιο του παραπάνω εγγράφου αφορά τον υποβιβασµό µε Μετασχηµατιστή της Μέσης
Τάσης σε χαµηλή τάση κοντά στην Ιερά Μονή , περίπου σε 200µ απόσταση έτσι ώστε κατόπιν µε
νέα µελέτη του ∆Ε∆∆ΗΕ η χαµηλή τάση να οδεύσει µέχρι την Ιερά Μονή.
Επειδή το κόστος είναι µεγάλο ώστε να πληρωθεί εξ ολοκλήρου από τον ∆ήµο Λευκάδας προτείνεται
ο ∆ήµος να συνδράµει στις ανάγκες της Ιεράς Μονής µε την πληρωµή µέρους του ποσού και συγκεκριµένα
5.000€ µαζί µε τον ΦΠΑ.
Το υπολειπόµενο ποσό 7.744,93€, σύµφωνα µε το αριθ.1046/18-01-2019 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας προς τον ∆ήµο Λευκάδας, προτείνουµε να εξεταστεί η δυνατότητα πληρωµής του από την Περιφερειακή
Ενότητα Λευκάδας.
Κατόπιν των παραπάνω:
Εισηγούµαι
1) Την επέκταση Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Εξάνθειας εντός οικισµού. Το ποσό 3.472,25€. θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
2) Την επέκταση Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Απόλπαινας. Το ποσό 4.629,66€. θα πληρωθεί από πιστώσεις του κωδικού
20-7425.001 .
3) Την επέκταση Φ.Ο.Π. στην Λευκάδα πλησίον Αποθήκης ΤΑΟΛ. Το ποσό 2.314,83€. θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.002 .
4) Την τοποθέτηση µέτρησης στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων στο παλαιό ελαιοτριβείο
Το ποσό 293,35€. θα πληρωθεί από πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
5) Την τοποθέτηση µέτρησης στην Τ.Κ. Κοντάραινας σε αντλιοστάσιο ύδρευσης
Το ποσό 293,35€. θα πληρωθεί από πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
6) Την µετατόπιση στύλου στην Νικιάνα Τ.Κ. Εξάνθειας εντός οικισµού. Το ποσό 551,70€ θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
7) Την µετατόπιση στύλου στην Επισκοπή Καλάµου. Το ποσό 1086,81€θα πληρωθεί από πιστώσεις του
κωδικού 20-7425.001 .
8) Την µετατόπιση στύλου στον Κάλαµο. Το ποσό 1065,21€. θα πληρωθεί από πιστώσεις του κωδικού 207425.001 .
9) Την Επέκταση Φ.Ο.Π. προς την Ι.Μονή Αγίων Πατέρων στην Νικιάνα Τ.Κ. Αλέξανδρου . Το ποσό 5.000€ το
οποίο αποτελεί µέρος του συνολικού ποσού της µελέτης του ∆Ε∆∆ΗΕ 12.744,93€ θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:
1) Την επέκταση Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Εξάνθειας εντός οικισµού. Το ποσό 3.472,25€. θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
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2) Την επέκταση Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Απόλπαινας. Το ποσό 4.629,66€. θα πληρωθεί από πιστώσεις του κωδικού
20-7425.001 .
3) Την επέκταση Φ.Ο.Π. στην Λευκάδα πλησίον Αποθήκης ΤΑΟΛ. Το ποσό 2.314,83€. θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.002 .
4) Την τοποθέτηση µέτρησης στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων στο παλαιό ελαιοτριβείο
Το ποσό 293,35€. θα πληρωθεί από πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
5) Την τοποθέτηση µέτρησης στην Τ.Κ. Κοντάραινας σε αντλιοστάσιο ύδρευσης
Το ποσό 293,35€. θα πληρωθεί από πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
6) Την µετατόπιση στύλου στην Νικιάνα Τ.Κ. Εξάνθειας εντός οικισµού. Το ποσό 551,70€ θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
7) Την µετατόπιση στύλου στην Επισκοπή Καλάµου. Το ποσό 1086,81€θα πληρωθεί από πιστώσεις του
κωδικού 20-7425.001 .
8) Την µετατόπιση στύλου στον Κάλαµο. Το ποσό 1065,21€. θα πληρωθεί από πιστώσεις του κωδικού 207425.001 .
9) Την Επέκταση Φ.Ο.Π. προς την Ι.Μονή Αγίων Πατέρων στην Νικιάνα Τ.Κ. Αλέξανδρου . Το ποσό 5.000€ το
οποίο αποτελεί µέρος του συνολικού ποσού της µελέτης του ∆Ε∆∆ΗΕ 12.744,93€ θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 89/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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