ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 152/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Μαΐου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
6605/11-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
οχτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη
Τυπάλδος Νικόλαος
Σέρβος Κων/νος
(αναπλ. Κων. ∆ρακονταειδή)
Γαζής Αναστάσιος
Γληγόρης Παναγιώτης
(αναπλ. Μαρ. Μαργέλη)
Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα

στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τσιρογιάννης Γεώργιος
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 13 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης µε τίτλο: «Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΟΥ- ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
Ο Αντιδήµαρχος, Σπυρίδων Λύγδας, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η υδρογεωλογική αναγνώριση της ευρύτερης περιοχής Καβάλου –
Απόλπαινας, ∆ήµου Λευκάδας.
Κατά τη σύνταξή της, λήφθηκαν υπόψη οι ζητούµενες διευκρινίσεις του υπ΄αριθµ α.π.227238/17-10-2018
εγγράφου της ∆νσης Υδάτων Ιονίου στα πλαίσια της γνωµοδότησής της επί της ΜΠΕ του έργου.
Αποτελεί δε, απαιτούµενη υποστηρικτική µελέτη, στα πλαίσια έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)».
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αποτύπωση του υδρογραφικού δικτύου, την εκτίµηση των υδρογεωλογικών
παραµέτρων του υπεδάφους και την καταγραφή σηµείων εµφάνισης ύδατος στην περιοχή αυτή.
Εγινε ανάθεση και
υπογράφηκε η 22700 -11/11/2019 σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και της
εταιρίας « Γεωσχεδιασµός ΙΚΕ ».
Η µελέτη υποβλήθηκε µε το υπ αριθµ πρωτ 25002- 11/12/2019 έγγραφο της εν λόγω εταιρείας σε έντυπη
και ψηφιακή µορφή σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ελέγχθηκε από την Τεχνική
υπηρεσία του ∆ήµου και βρέθηκε πλήρης ως προς τα στοιχεία που περιέχει.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Ν.4412/16 εισηγούµαι
την έγκριση της µελέτης µε τίτλο: «Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΟΥ- ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» η οποία συντάχθηκε από την µελετήτρια εταιρεία
«Γεωσχεδιασµός ΙΚΕ».
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Κατά την συζήτηση του θέµατος η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα είπε ότι αν είναι
προαπαιτούµενη η µελέτη της αποκατάστασης του λατοµείου συµφωνεί µε την εισήγηση και ψηφίζει υπέρ.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19,
•
τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
•
•

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της µελέτης µε τίτλο: «Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΟΥ- ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» η οποία συντάχθηκε από
την µελετήτρια εταιρεία «Γεωσχεδιασµός ΙΚΕ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 152/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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