ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 19ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 252/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 4 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ.
Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 13214/29-6-2018 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος Δημήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντομίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Αρβανίτης Σπυρίδων
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Κακλαμάνη Αναστασία
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
10
Θερμός Ευάγγελος
10
Σκληρός Φίλιππος
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
Γληγόρης Κων/νος
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Κατωπόδη Ευανθία
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
18
Μήτσουρας Πέτρος
18
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Αραβανής Βασίλειος
19
20
Καββαδάς Θωμάς
20
21
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
δύο (22) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 4 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 19ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση γεωλογικής μελέτης Περιγιαλίου.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ
Ανάθεση Μελέτης
Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σύνταξη γεωλογικής μελέτης Περιγιαλιού», πραγματοποιήθηκε με τη
σύμβαση που υπεγράφη στις 05/04/2018 μεταξύ της εταιρείας ADT - ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ! ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. και
του Εργοδότη [Δήμου Λευκάδος], βάσει της υπ' αριθμ. 400/2017 (ΑΔΑΜ: 17AWRD002412629 - ΑΔΑ:ΩΘΖΠΩΛΙ-ΨΒ4)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αρμόδια Προϊστάμενη Αρχή του Έργου, είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
Η μελέτη θεωρήθηκε από την Υπηρεσία (ΔΤΥ) στις 15 Μαϊου 2018.
Ιστορικό
Η Πολεοδομική Μελέτη (Κτημ/ση-Π.Μ.Ε.-Π.Ε.) της περιοχής «Περιγιάλι», Τοπικής Κοινότητας Πλατύστομων, Δήμου
Λευκάδας {παραλιακός οικισμός) ανατέθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και εκπονήθηκε από τον Αρχιτέκτονα Σπύρο
Παπαδόπουλο. Η εν λόγω Πολεοδομική Μελέτη δεν εγκρίθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 108/2012 Γνωμοδότηση
του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε').
Σημειώνεται ότι το ΣτΕ, στην υπ' αριθμ. 108/2012 γνωμοδότησή του σχετικά με την έγκριση της Πολεοδομικής
μελέτης, αναφέρει στην παράγραφο 17 (σελίδες 25-26), ότι «λόγω της σεισμικότητας της περιοχής είναι σκόπιμο πριν
την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης να έχει εγκριθεί μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, όπως επιβάλλεται από
την υπ'αριθμ. 16374/3696/1998 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ».
Η μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας του οικισμού, αποτελεί προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της
Πολεοδομικής μελέτης, χωρίς την απαίτηση εκπόνησης μελέτης ΣΧΟΟΑΠ,
Αντικείμενο Μελέτης
Η παρούσα Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας του οικισμού Περιγιαλιού, Δ.Ε. Ελλομένου, Δ. Λευκάδας, αφορά
στον καθορισμό της γεωλογικής καταλληλότητας του οικισμού, προκειμένου να διασφαλισθεί το δομημένο
περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες.
Η μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 16374/3696/18-06- 1998 (ΦΕΚ 723Β/15-071998) 'Έγκριση Προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις ηρος πολεοδόμηση
περιοχές". Σημειώνεται ότι οι ως άνω προδιαγραφές καλύπτουν και την Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 37691/της
12-09-2007 (ΦΕΚ 1902/14-09-2007) 'Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών
Γεωλογικής καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ"
(ΒΙ'Φάση).
Αντικείμενο της μελέτης είναι:
Ο εντοπισμός και διαχωρισμός από απόψεως εδαφικών συνθηκών, περιοχών ως κατάλληλων, ακατάλληλων και
κατάλληλων υπό προϋποθέσεις για δόμηση.
Η σαφής περιγραφή των προϋποθέσεων ή και των αναγκαίων μέτρων βελτίωσης των εδαφών ή άλλων μέτρων
προστασίας που απαιτούνται, ούτως ώστε στις κατάλληλες υπό προϋποθέσεις περιοχές να καταστεί δυνατή η
οικοδόμηση, καθώς επίσης και η κατ' αρχήν εκτίμηση του κόστους λήψης των τυχόν μέτρων προστασίας σε σχέση
προς την κλίμακα του κάθε έργου.
Η υποβολή προτάσεων, για το είδος των περαιτέρω μελετών και ερευνών που απαιτούνται για την αποσαφήνιση της
γεωλογικής καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών στο βαθμό που τα στοιχεία της μελέτης γεωλογικής
καταλληλότητας δεν επαρκούν ή για τον αποχαρακτηρισμό ακατάλληλων για δόμηση περιοχών.
Οι χάρτες και τα σχέδια τα οποία συντάχθηκαν είναι κλίμακας 1:5.000 και αφορούν τα
όρια του οικισμού Περιγιαλιού του Δήμου Λευκάδας.
Την παρούσα μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας συνοδεύουν:
Χάρτης πληροφόρησης (Αρ. Σχεδίου ΓΚ-1) σε κλίμακα 1:5.000, που περιλαμβάνει θέσεις παρατηρήσεων,
γεωτρήσεων, πηγαδίών, φωτογραφίες.
Χάρτης γεωλογικών συνθηκών (Αρ. Σχεδίου ΓΚ-2) σε κλίμακα 1:5.000.
Χάρτης γεωλογικής καταλληλότητας (Αρ. Σχεδίου ΓΚ-3) σε κλίμακα 1:5.000, που διαχωρίζεται η προς πολεοδόμηση
περιοχή.
Ομάδα Εκπόνησης Μελέτης
Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης έγινε με τη συνεργασία των κάτωθι:
Παπαζαχαρίου Ανδρέα, Γεωλόγος MAE. και
Μπουρούνη Χρήστου, Γεωλόγος Μ.Δ.Ε..
Εκτελεσθείσες Εργασίες
Για την εκπόνηση της μελέτης έγιναν οι παρακάτω εργασίες:
Συλλογή και εξέταση διαφόρων γεωλογικών, υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών που έχουν εκπονηθεί και
αφορούν τόσο στην ευρύτερη όσο και στην συγκεκριμένη περιοχή.
Περιγραφή των καταστροφών και των πιθανών φαινομένων ρευστοποιήσεων από τους σεισμούς που έχουν γίνει στο
νησί της Λευκάδας.
Καταγραφή σημείων υδροληψίας όπως φρέατα, γεωτρήσεις κ.α.
Γεωλογική χαρτογράφηση σε υπόβαθρο 1:5.000. Το τοπογραφικό υπόβαθρο του χάρτη προέρχεται από τα
τοπογραφικά διαγράμματα της ΓΥΣ 1:5.000, με αρ. 5174-6, 5174-8, 5175-5 και 5175-8.
Εισηγούμαι
Την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη γεωλογικής μελέτης Περιγιαλίου» που συντάχθηκε τον Μάϊο 2018 από την
ανάδοχο εταιρεία ADT-ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.
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Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεπτά (17) δημοτικοί σύμβουλοι.
Κατά ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Μήτσουρας Πέτρος και Βικέντιος Νικόλαος.
Παρών ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Καρφάκη Μαριάννα και Κατωπόδη Ευανθία.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη γεωλογικής μελέτης Περιγιαλίου» που συντάχθηκε τον Μάϊο 2018
από την ανάδοχο εταιρεία ADT-ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 252/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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