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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

Αριθµός µελών κατά Νόµο: 9
Συνεδρίαση: 6η/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 6/2020 δια περιφοράς Συνεδρίασης του ∆.Σ.
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
Αριθµ. Απόφασης 22/2020
Στη Λευκάδα σήµερα την 19η του µηνός Μαΐου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και µεταξύ
των ωρών 10:00 και 13:00 συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, ύστερα από την αριθµ. 602/15-5-2020 πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆.Σ.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και
το αρ. 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α).
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία για τη λήψη απόφασης δια περιφοράς, ήτοι η
συµµετοχή τουλάχιστον των 2/3 των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς από τα εννέα
(9) µέλη συµµετείχαν οχτώ (8) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος
Νικόλαος Βικέντιος, Μέλος
Ευάγγελος Χαλικιάς, Μέλος
Γεώργιος Σολδάτος, Μέλος
Ακριβούλα Πολίτη, Μέλος
Σοφία Αργύρη, Μέλος
Κωνσταντίνος Καββαδάς, Μέλος
Ελευθερία Ρούσσου, Μέλος

ΘΕΜΑ 1ο Η.∆.: Έγκριση µελέτης
προϋπολογισµού € 18.000,00 µε ΦΠΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντιπρόεδρος

«Επισκευή

σκαλών

στο

λιµάνι

Βασιλικής»

Η εισήγηση του Προέδρου για το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης, που στάλθηκε στα µέλη
∆.Σ. µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, έχει ως εξής:
«Με την µελέτη «Επισκευή σκαλών στο λιµάνι Βασιλικής» προϋπολογισµού € 18.000,00
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. προτείνεται η επισκευή – ανακατασκευή τεσσάρων κλιµάκων του
λιµένα. Συγκεκριµένα:
Προβλέπονται εργασίες επισκευών των κλιµάκων του κρηπιδώµατος στο λιµάνι της
Βασιλικής. Στο λιµάνι υπάρχουν 5 κλίµακες εισόδου στο νερό, οι οποίες είναι κατασκευασµένες
σε εσοχή του κρηπιδώµατος. Από αυτές η µία κλίµακα έχει την φορά των σκαλοπατιών
παράλληλα µε το νερό και πλατύσκαλο πριν τη θάλασσα, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις έχουν τη
φορά των σκαλοπατιών κάθετη στο κρηπίδωµα και καταλήγουν στο νερό χωρίς την παρουσία
πλατύσκαλου, κατάσταση που τις καθιστά µη λειτουργικές. Με την παρούσα µελέτη προτείνεται
η επισκευή – ανακατασκευή των τεσσάρων κλιµάκων ώστε να γίνουν λειτουργικές,
τοποθετώντας την φορά των σκαλοπατιών παράλληλα µε το νερό µε τη δηµιουργία
πλατύσκαλου πριν τη θάλασσα.
Σύµφωνα µε την παρ. 4 του αρ. 18 του Ν.2971/2001, όπως αντικαταστάθηκε µε το αρ.
91 του Ν.4504/2017, επισκευές-επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης σε
υφιστάµενους λιµένες, που αποσκοπούν στην συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισµού ή στην
αποκατάσταση φθορών, δεν τροποποιούν τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του λιµένα και έχουν
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προϋπολογισµό έως € 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ, εκτελούνται µε απόφαση του φορέα διοίκησης και
εκµετάλλευσης λιµένα.
Προτείνεται η έγκριση της µελέτης.»
Τα µέλη ∆.Σ. έστειλαν τις ψήφους τους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και φαξ και
διαπιστώθηκε ότι υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 7 µέλη.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη:
α) την εισήγηση του Προέδρου,
β) το Β.∆. 14/19-1-39 (ΦΕΚ 24Α) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιµενικών Ταµείων
κείµενων διατάξεων»,
γ) το αρ. 244 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων»,
δ) το αρ. 18 παρ. 5 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε µε το αρ. 91 του Ν.4504/2017,
ε) την αρ. 11037/5110/16-6-2016 (ΦΕΚ 124, τ.Α.Α.Π.) απόφαση Γ.Γ. Αποκ/νης
∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου «Περί εξοµοίωσης χώρου µε χερσαία και
θαλάσσια ζώνη λιµένα της λιµενικής εγκατάστασης Βασιλικής Λευκάδας»
στ) την από 10/2/2020 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την από 10/2/2020 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Λευκάδας µε τίτλο «Επισκευή σκαλών στο λιµάνι Βασιλικής» προϋπολογισµού € 18.000,00
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..
Το µέλος ∆.Σ. κ. Ε. Χαλικιάς απείχε της ψηφοφορίας δηλώνοντας ότι «δεν έχουµε µελέτη
στα χέρια µας, δεν γνωρίζουµε το µέγεθος και το είδος των παρεµβάσεων, τα υπάρχοντα υλικά
έχουν µια ιστορικότητα και αξία».
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δια περιφοράς θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο ∆.Σ.
στην πρώτη συνεδρίαση µετά τη λήξη των µέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 22/2020. Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και
υπογράφηκε ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασµα
Λευκάδα, 19/5/2020
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Σπυρίδων Καρβούνης
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