ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/21 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 60/2021
Στη Λευκάδα σήμερα στις 16 του μηνός Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 ήρθε σε
τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (μέσω εφαρμογής
Webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74
του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ.:22439/09.04.2021 (ΦΕΚ 1441 τ.Β΄/3-4-2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
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
με αρ. πρωτ. 16531/12-4-2021 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
3
Κατωπόδη Νίκη
3
Γληγόρης Παναγιώτης
4
Βικέντιος Νικόλαος
4
Μαργέλη Μαρία
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Σκληρός Φίλιππος
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
Γιαννιώτης Παναγιώτης
7
Αργυρός Νικόλαος
7
Γιαννούτσος Χαράλαμπος
8
Σολδάτος Θεόδωρος
8
Βεροιώτης Αλέξανδρος
9
Σαρανταένας Ιωάννης
9
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
10
Ζουριδάκης Ευτύχιος
10
αν και κλήθηκαν νόμιμα)
11
Γαζής Αναστάσιος
11
12
Σολδάτος Γεώργιος
12
13
Βλάχου Ειρήνη
13
14
Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
14
15
Σέρβος Κωνσταντίνος
15
16
Περδικάρης Αθανάσιος
16
17
Χαλικιάς Ευάγγελος
17
18
Γληγόρης Χρήστος
18
19
Γληγόρης Κωνσταντίνος
19
20
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
20
21
Μελάς Γεράσιμος
21
22
Γαζής Νικόλαος
22
23
Λάζαρης Απόστολος
23
24
Βερροιώτης Ευάγγελος
24
25
Ζαβιτσάνος Πέτρος
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συμμετέχει στην συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, συμμετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Οι Δ.Σ. Κονιδάρης Κων/νος, Γιαννιώτης Παναγιώτης και Βεροιώτης Αλέξανδρος, προσήλθαν πριν την συζήτηση του
θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.Δ. : Απόφαση Δ.Σ. για πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση του δικτύου διανομής ρεύματος
στην περιοχή Νυδριού του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

1

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., ο Πρόεδρος
πρότεινε στο Σώμα, τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.7
του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και από τις δ/ξεις του
άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 στο οποίο ορίζονται τα εξής:
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή
ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του
προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία
των πραγματικά παρόντων μελών του, κατά την ψηφοφορία, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις
απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
Στη συνέχεια είπε: «Το ανωτέρω θέμα θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά
προτεραιότητα και αφορά στην πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση του δικτύου διανομής ρεύματος στην
περιοχή Νυδριού του Δήμου Λευκάδας.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου
 την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και από τις δ/ξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση του
δικτύου διανομής ρεύματος στην περιοχή Νυδριού του Δήμου Λευκάδας.»
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Βικέντιο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Ο ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν αιτήματος γνωστοποίησε με το αριθ. 23667/18-12-2020 έγγραφο το κόστος της μελέτης
υπογειοποίησης εναέριου δικτύου ρεύματος στο Νυδρί Λευκάδας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 54.088,44€ με
ΦΠΑ 24%. Πρόκειται για την αποξήλωση εναέριου δικτύου ΜΤ μήκους 197μ και ΧΤ μήκους 230μ , και κατασκευή
υπόγειου δικτύου ΜΤ μήκους 124μ και ΧΤ μήκους 339μ.
Η θέση του έργου είναι από παλαιά κοίτη χειμάρρου Δημοσάρι μέχρι και το Δημοτικό κατάστημα-εκκλησία.
Στο υπόλοιπο τμήμα του κεντρικού δρόμου Νυδριού στο οποίο εκτελούνται εργασίες πεζοδρόμησης έχει γίνει
υπογειοποίηση προ ετών. Σε συνέχεια αυτού είναι η παρούσα πρόταση υπογειοποίησης η οποία πλέον θα καλύπτει
όλο τον κεντρικό πεζόδρομο.
Η εν λόγω υπογειοποίηση θα συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και ποιότητα ζωής και στην
ασφάλεια .
Το θέμα κρίνεται κατεπείγον για το λόγο ότι υπάρχει εξάρτηση με το έργο της πεζοδρόμησης που εκτελείται
παράλληλα, και για να ολοκληρωθεί θα πρέπει να εκτελεστεί η υπογειοποίηση του δικτύου ρεύματος
Κατόπιν των παραπάνω:
Εισηγούμαι
Την πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση του δικτύου διανομής ρεύματος στην περιοχή Νυδριού του Δήμου
Λευκάδας. Το ποσό 54.088,44€ θα πληρωθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ του κωδικού Κ.Α 308117.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση του δικτύου διανομής ρεύματος στην περιοχή Νυδριού του
Δήμου Λευκάδας. Το ποσό 54.088,44€ θα πληρωθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ του κωδικού Κ.Α 308117.
2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 60/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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