ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 30ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 417/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2017, 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. 26381/16-11-17
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
Κούρτης Φίλιππος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Αρβανίτης Σπυρίδων
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Γιαννιώτης Οδυσσέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γρηγόρη Ασπασία
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
6
Σέρβος Κων/νος
6
Αραβανής Βασίλειος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Κοντοµίχης Ευάγγελος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Κακλαµάνη Αναστασία
11
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
13
Θερµός Ευάγγελος
13
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
19
Σκληρός Παναγιώτης
19
20
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
20
21
Παπαδόπουλος Ανδρέας
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Σκληρός Φίλιππος
23
24
Καββαδάς Θωµάς
24
25
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
25
26
Γληγόρης Κων/νος
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 έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Ε.Η.∆.
ο
ο
Το 17 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 12 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος αποχώρησε µετά την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του
ου
3 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Κακλαµάνη Αναστασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Κοντοµίχης Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος, Σκλαβενίτης Ευάγγελος, Σκληρός Παναγιώτης και Κατωπόδη Ευανθία,
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 14 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 30/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
Απόφαση ∆.Σ. για χρήση υλικών καταπτώσεων και δωρεάν µεταφοράς τους.
Εισηγητής: Κατηφόρης Χρήστος, Αντιδήµαρχος

1

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ∆ηµ. Συµβουλίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
οµόφωνα, µε είκοσι έξι (26) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του
θέµατος: Απόφαση ∆.Σ. για χρήση υλικών καταπτώσεων και δωρεάν µεταφοράς τους, λόγω του
κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη :
1)Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.
2) ΦΕΚ Β' 2221/2012
Ο ∆ήµος Λευκάδας είναι ιδιοκτήτης της έκτασης που χρησιµοποιούνταν παλαιότερα για λήψη
αδρανών υλικών στην Τ.Κ. Αθανίου στην θέση Αγ. Παρασκευή.
Στο χώρο αυτόν έχει εναποτεθεί υλικό που συλλέχθηκε από την άρση καταπτώσεων που συνέβηκαν
κατά τον σεισµό της 17-11-2015.
Τα υλικά αυτά κατά τον Νόµο 4412/2016 άρθρο 138 παράγραφος 11 ανήκουν στον ∆ήµο Λευκάδας.
Τα υλικά συλλέχτηκαν και εναποτέθηκαν εκεί από εργολαβίες που ανατέθηκαν από τον ∆ήµο
Λευκάδας την περίοδο µετά τον σεισµό.
Τα υλικά που προέρχονται από άρση καταπτώσεων σύµφωνα και µε το παραπάνω ΦΕΚ δύναται να
χρησιµοποιηθούν για κατασκευήν επιχωµάτων, διάστρωση δρόµων, συµπλήρωση αναχωµάτων
χειµάρρων αλλά και για άλλες κατασκευές.
Από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που ξεκίνησαν την 16η Νοεµβρίου έχουν καταστραφεί τοπικά
αγροτικοί δρόµοι στην ΤΚ Βασιλιικής και αναχώµατα χειµάρρων.
∆εδοµένου του κατεπείγοντος και ενόψει του επερχόµενου χειµώνα και µε γνώµονα την προστασία
της ζωής των πολιτών µεταξύ των άλλων πρέπει άµεσα να χρησιµοποιηθούν αυτά τα υλικά.
Προκειµένου να µεταφερθούν στην Τ.Κ. Βασιλικής επειδή ο ∆ήµος δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει
κατά αποκλειστικότητα το µοναδικό σκαπτικό µηχάνηµα που διαθέτει στην ∆.Ε. Απολλωνίων
προτείνω στο συµβούλιο να αποδεχθεί την µεταφορά υλικών καταπτώσεων από την θέση της Αγ.
Παρασκευής προς την Τ.Κ. Βασιλικής σε χώρο του ιδιοκτησίας του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγούµαι την χρήση των υλικών καταπτώσεων που είναι συγκεντρωµένα στην θέση 'Αγία
Παρασκευή" Τ.Κ. Αθανίου για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω και την αποδοχή της
δωρέας µεταφοράς του υλικού σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Λευκάδας στην Τ.Κ
Βασιλικής.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο κ. Κων/νος Γληγόρης είπε: ∆εν γνωρίζω τη συγκεκριµένη περίπτωση και τους νόµους και θα
ψηφίσω λευκό.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισαν δύο, οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος και Κατωπόδη Ευανθία.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την χρήση των υλικών καταπτώσεων που είναι συγκεντρωµένα στην θέση 'Αγία Παρασκευή"
Τ.Κ. Αθανίου για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω και την αποδοχή της δωρέας µεταφοράς
του υλικού σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Λευκάδας στην Τ.Κ Βασιλικής.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 417/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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