ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/21 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 52/2021
Στη Λευκάδα σήμερα στις 13 του μηνός Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη 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.:20651/02.04.2021 (ΦΕΚ 1308 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. 16251/9-4-2021 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Σαρανταένας Ιωάννης
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Γιαννούτσος Χαράλαμπος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
αν και κλήθηκαν νόμιμα)
5
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
5
6
Αργυρός Νικόλαος
6
7
Σολδάτος Θεόδωρος
7
8
Γληγόρης Παναγιώτης
8
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
10
Γαζής Αναστάσιος
10
11
Σκληρός Φίλιππος
11
12
Σολδάτος Γεώργιος
12
13
Γιαννιώτης Παναγιώτης
13
14
Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
14
15
Σέρβος Κωνσταντίνος
15
16
Περδικάρης Αθανάσιος
16
17
Γληγόρης Χρήστος
17
18
Γληγόρης Κωνσταντίνος
18
19
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
19
20
Μελάς Γεράσιμος
20
21
Γαζής Νικόλαος
21
22
Λάζαρης Απόστολος
22
23
Βερροιώτης Ευάγγελος
23
24
Ζαβιτσάνος Πέτρος
24
25
Βεροιώτης Αλέξανδρος
25
26
Κατωπόδη Νίκη
26
27
Λύγδας Σπυρίδων
27
28
Λιβιτσάνος Ιωάννης
28
29
Μαργέλη Μαρία
29
30
Βλάχου Ειρήνη
30
31
Χαλικιάς Ευάγγελος
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
τριάντα ένα (31) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Οι Δ.Σ. Βλάχου Ειρήνη, Τυπάλδος Νικόλαος, Γαζής Νικόλαος και Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γαζής Νικόλαος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 5 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 7 θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Αργυρός Νικόλαος, Σκληρός Φίλιππος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Ζαβιτσάνος Πέτρος και Γληγόρης Παναγιώτης,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π. και μετατόπιση στύλων Δ.Ε.Η. στο Δήμο Λευκάδας.
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος
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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:
«Έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/06, ο Δήμος ανταποκρινόμενος σε αιτήματα Δημοτών και
αξιολογώντας τις ανάγκες σχετικά με επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π. είτε μετατοπίσεις στύλων σε διάφορες περιοχές ,
διαβίβασε έγγραφα αιτήματα προς τη Δ.Ε.Η. Λευκάδας, η οποία με τη σειρά της γνωστοποίησε προς τον Δήμο
,κατόπιν σχετικής μελέτης ,το κόστος
Αναλυτικά πρόκειται για τα παρακάτω σχετικά έγγραφα και κοστολόγια :
1)
Επέκταση Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Καρυωτών. Έγγραφο με αρ.πρωτ: 21766/26-10-2018 . Ποσό:3.472,25€. μαζί
με τον Φ.Π.Α.
Αφορά επέκταση Δημοτικού φωτισμού στη περιοχή εντός οικισμού σε δημοτικό δρόμο
στους Καρυώτες Λευκάδας από πανσιόν Άρτεμις έως ιδιοκτησία Διονυσίου Ζαβιτσάνου (Πρεμέτη)
και σε απόσταση περίπου 270μ.
Έχει γίνει αίτημα από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Καρυωτών Γιωργάκη Ιωάννη και κατά την αυτοψία
της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει φωτισμός στο τμήμα του συγκεκριμένου δημοτικού
δρόμου
2) Μετατόπιση στύλου στην Τ.Κ. Πινακοχωρίου.
Έγγραφο με αρ.πρωτ: 4199/26-1-2021 . Ποσό:812,22€. μαζί με τον Φ.Π.Α.
Αφορά μετατόπιση στύλου χαμηλής τάσης στον οικισμό Πινακοχωρίου ο οποίος βρίσκεται
μπροστά σε κοινόχρηστο μονοπάτι το οποίο διαπλατύνθηκε ώστε να καταστεί δημοτικός
δρόμος κυκλοφορίας. Ο στύλος χρειάζεται να μετατοπιστεί σε κατάλληλη θέση στο άκρο του
δρόμου στην οποία δεν θα εμποδίζει την κυκλοφορία.
Έχει γίνει αίτημα από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Πινακοχωρίου , και κατά μαρτυρία του ιδίου καθώς και
εξέταση αεροφωτογραφιών διαπιστώθηκε ότι στο δημοτικό δρόμο αυτό υπάρχει στύλος που
εμποδίζει την κυκλοφορία των οχημάτων .
3)

Μετατόπιση στύλου στην Τ.Κ Λαζαράτων.
Έγγραφο με αρ.πρωτ: 22425/6-11-2019 . Ποσό:672,81€. μαζί με τον Φ.Π.Α.
Αφορά μετατόπιση μετατόπιση στύλου χαμηλής τάσης στην τοπική κοινότητα Λαζαράτων. Ο
συγκεκριμένος στύλος βρίσκεται εντός οικισμού μπροστά από την ιδιοκτησία του κ. Λάζαρη
Σπυρίδωνα του Νικολάου και μετά από εργασίες διαπλάτυνσης δημοτικού δρόμου από τον Δήμο
Λευκάδας εισέρχεται πλέον του οδοστρώματος με αποτέλεσμα να εμποδίζει την κυκλοφορία των
οχημάτων καθώς κα την είσοδο του κου Λάζαρη στην ιδιοκτησία του .
Έχει γίνει αίτημα από τον κ. Λάζαρη και διαπιστώθηκε ότι στο δημοτικό δρόμο αυτό υπάρχει
στύλος που εμποδίζει την κυκλοφορία των οχημάτων και την είσοδο του κ. Λάζαρη στην ιδιοκτησία
του

4)

Μετατόπιση επίτονου στύλου στα Βαρδάνια Λευκάδας.
Έγγραφο με αρ.πρωτ: 6515/7-5-2020 . Ποσό:2035,89€. μαζί με τον Φ.Π.Α.
Αφορά μετατόπιση επίτονου στύλου χαμηλής τάσης ο οποίος βρίσκεται σε δρόμο που εφάπτεται
της Δημοτικής πλατείας στα Βαρδάνια Λευκάδας στην περιοχ «Ροντογιαννέικα» . Ο επίτονος πρέπει
να μεταφερθεί σε θέση που να μην εμποδίζει την κυκλοφορία στο δρόμο γιατί στην τωρινή κατάσταση
εισέρχεται στο οδόστρωμα και εγκυμονεί κίνδυνο για ατύχημα σε πεζούς και οχήματα
Έχει γίνει αίτημα δημοτών και κατά την αυτοψία της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι στο δημοτικό δρόμο
αυτό υπάρχει επίτονος που όντως εισέρχεται στο οδόστρωμα και εγκυμονεί κίνδυνο για ατύχημα σε
πεζούς και οχήματα και πρέπει να μετατοπιστεί.

5)
Μεταφορά μετρητή στη Καρυά Λευκάδας. Έγγραφο με αρ.πρωτ: 21714/25-10-2019 . Ποσό:146,32€. μαζί
με τον Φ.Π.Α.
Αφορά την μεταφορά του μετρητή με αριθμό 9 35421517 ο οποίος βρίσκεται πάνω σε στύλο
ΔΕΗ πλησίον της παιδικής χαράς Καρυάς, μέσα στο πίλαρ το οποίο τοποθετήθηκε στο χώρο της
παιδικής χαράς κατά την ανακατασκευή της ώστε να ηλεκτροδοτηθούν οι στύλοι φωτισμού εντός
της παιδικής χαράς.
Έχει γίνει αίτημα από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Καρυάς κ. Κατωπόδη Σπυρίδων και κατά την αυτοψία της
υπηρεσίας διαπιστώθηκε το εν λόγω θέμα και κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά του μετρητή ώστε να
ρευματοδοτηθούν οι κολώνες φωτισμού.
Κατόπιν των παραπάνω:
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Εισηγούμαι
1)
Την επέκταση Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Καρυωτών εντός οικισμού. Το ποσό 3.472,25€.. θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
2)
Την μετατόπιση στύλου στην Τ.Κ Πινακοχωρίου . Το ποσό 812,22€. θα πληρωθεί από πιστώσεις του
κωδικού 20-7425.001 .
3)
Την μετατόπιση στύλου στην Τ.Κ Λαζαράτων . Το ποσό 672,81€. θα πληρωθεί από πιστώσεις του κωδικού
20-7425.001 .
4)
Την μετατόπιση επίτονου στα Βαρδάνια Λευκάδας . Το ποσό 2035,89€. θα πληρωθεί από πιστώσεις του
κωδικού 20-7425.002 .
5)
Την μεταφορά μετρητή στη Καρυά Λευκάδας . Το ποσό 146,32€. θα πληρωθεί από πιστώσεις του κωδικού
20-7425.001 .
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1)
Την επέκταση Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Καρυωτών εντός οικισμού. Το ποσό 3.472,25€.. θα πληρωθεί από
πιστώσεις του κωδικού 20-7425.001 .
2)
Την μετατόπιση στύλου στην Τ.Κ Πινακοχωρίου . Το ποσό 812,22€. θα πληρωθεί από πιστώσεις του
κωδικού 20-7425.001 .
3)
Την μετατόπιση στύλου στην Τ.Κ Λαζαράτων . Το ποσό 672,81€. θα πληρωθεί από πιστώσεις του κωδικού
20-7425.001 .
4)
Την μετατόπιση επίτονου στα Βαρδάνια Λευκάδας . Το ποσό 2035,89€. θα πληρωθεί από πιστώσεις του
κωδικού 20-7425.002 .
5)
Την μεταφορά μετρητή στη Καρυά Λευκάδας . Το ποσό 146,32€. θα πληρωθεί από πιστώσεις του κωδικού
20-7425.001 .
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 52/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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