ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 96
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη 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. 7591/24-4-2015 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
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Τριλίβας Χρήστος
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η ∆.Σ. κα Λώλη Γεωργία, προσήλθε
ου
πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος,
αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
3 θέµατος και επανήλθε πριν την
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Χαλικιάς Ευάγγελος και
Γράψας Αθανάσιος αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Ο κ. Χαλικιάς Ευάγγελος επανήλθε
ου
πριν την συζήτηση του 15 θέµατος
της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε αµέσως
ο
µετά το 5 θέµα της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαργέλης, Καρφάκη, Καββαδάς
Σκληρός Π., Ζουριδάκης και Κοντογεώργης
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 15
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Περδικάρης Αθ. αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Βικέντιος, Σταµατέλου,Γληγόρης
και Γαζής, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 14 θέµατος το οποίο συζητήθηκε µετά
ο
το 6 θέµα της Η.∆.
ο
ο
Το 23 θέµα, συζητήθηκε µετά το 8 θέµα.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 9 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 7ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσµίας υποβολής της υπό σύνταξη µελέτης
“Κτηµατογράφηση δηµοτικών εκτάσεων Τ.Κ. Αθανίου” µετά από αίτηµα της αναδόχου Κων/νας
Σούνδια.
Εισηγητής: Θωµάς Κατωπόδης, Πρ/νος Τµ. Πολεοδοµικών Εφαρµογών
∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
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Το θέµα εισηγείται ο Αντιδήµαρχος, κ. Φίλιππας Γεώργιος, ο οποίος διάβασε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την κείµενη νοµοθεσία περί «υλοποίησης ∆ηµοσίων µελετών»
2. Την υπ΄αριθ. 327/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για ανάθεση
εκπόνησης της µελέτης: «Κτηµατογράφηση δηµοτικών εκτάσεων Τ.Κ.
Αθανίου» .
3. Την υπ΄αριθ. 2122/2015 Σύµβαση µεταξύ του κ. ∆ηµάρχου Λευκάδας και της
Μελετήτριας Κων/νας Σούνδια αναδόχου της άνω µελέτης.
4. Την υπ΄αριθ. 6.200/31-3-2015 αίτηση της αναδόχου Κων/νας Σούνδια. «περί
χορήγησης παράτασης τριάντα (30) ηµερών της προθεσµίας υποβολής της
ως άνω µελέτης».
5. Το γεγονός ότι λόγω κακών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) αλλά και
δυσκολίας εντοπισµού των ορίων των προς αποτύπωση δηµοτικών εκτάσεων
της τέως Κοινότητας Αθανίου , δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί η µελέτη
στην προβλεπόµενη προθεσµία.
Εισηγούµαι :
Την χορήγηση
παράτασης της προθεσµίας υποβολής της υπό σύνταξη µελέτης :
«Κτηµατογράφηση δηµοτικών εκτάσεων Τ.Κ. Αθανίου» κατά τριάντα (30) ηµέρες, δηλαδή µέχρι
της 4-5-2015.
Οι λόγοι που συνηγορούν για την παράταση της προθεσµίας υλοποίησης της µελέτης οφείλονται:
α) Στις συνεχής βροχοπτώσεις των µηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου µε αποτέλεσµα να
καθιστούν αδύνατον την εκτέλεση εργασιών υπαίθρου από την µελετήτρια .
β) Στο γεγονός ότι σε ορισµένα σηµεία των προς αποτύπωση δηµοτικών εκτάσεων υπάρχει
πυκνή βλάστησης που πρέπει να αφαιρείται προκειµένου αυτά να αποτυπώνονται.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε
δέκα εννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
Την χορήγηση παράτασης της προθεσµίας υποβολής της υπό σύνταξη µελέτης :
«Κτηµατογράφηση δηµοτικών εκτάσεων Τ.Κ. Αθανίου» κατά τριάντα (30) ηµέρες, δηλαδή µέχρι
της 4-5-2015.
Οι λόγοι που συνηγορούν για την παράταση της προθεσµίας υλοποίησης της µελέτης
οφείλονται:
α) Στις συνεχής βροχοπτώσεις των µηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου µε αποτέλεσµα να
καθιστούν αδύνατον την εκτέλεση εργασιών υπαίθρου από την µελετήτρια .
β) Στο γεγονός ότι σε ορισµένα σηµεία των προς αποτύπωση δηµοτικών εκτάσεων υπάρχει
πυκνή βλάστησης που πρέπει να αφαιρείται προκειµένου αυτά να αποτυπώνονται
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.96/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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