ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 18
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
16:00 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. 1233/20-1-17 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 ∆.Σ.)
1. Γαζής Πάνος
2. Θερµός Ευάγγελος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
4. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
4. Αραβανής Βασίλειος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Σκληρός Φίλιππος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9.
9. Βλάχος Κων/νος
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12. Κατηφόρης Χρήστος
12.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
13. Φίλιππας Γεώργιος
14. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14.
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν
ου
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16. την συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆.
17. Τριλίβας Χρήστος
17.
Οι ∆.Σ. Γκογκάκης Γρηγόριος και Ανδρέας
18. Καρφάκη Μαριάννα
18. Παπαδόπουλος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
19. Γρηγόρη Ασπασία
19. του 4ου θέµατος της Η.∆.
20.
Μετά την αποχώρηση του Προέδρου του ∆.Σ.,
20. Βικέντιος Νικόλαος
21. Σκληρός Παναγιώτης
21. Προεδρεύει ο πλειοψηφών ∆.Σ. Κατηφόρης
22. Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. Χρήστος.
23. Καββαδάς Θωµάς
23.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος αποχώρησε πριν την
24. Γληγόρης Κων/νος
24. συζήτηση του 5ου θέµατος της Η.∆.
25. Παπαδόπουλος Ανδρέας
25.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
26. Κατωπόδη Ευανθία
26. την συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆.
27.
27.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν
28.
28. συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
29.
29.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
30.
30. στα θέµατα της Η.∆. 1, 4 και 6.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 3/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του
έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ∆ΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ "ΑΗ∆ΟΝΑΚΙ" ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ»,
προϋπολογισµού 590.000€.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την αποκατάσταση των ζηµιών σε δίκτυα αγροτικής οδοποιίας που
προκλήθηκαν από τον σεισµό της 17-11-2015, στις τοπικές κοινότητες Καλαµιτσίου,Αθανίου, ∆ραγάνου
(Καλοµπόρο), Αγίου Πέτρου
και «Αηδονάκι» Περιγιαλίου. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στις
παραπάνω
Τοπικές Κοινότητες περιλαµβάνουν την αποκατάσταση οδοστρωµάτων, διευθέτηση
οµβρίων υδάτων µε την κατασκευή τάφρων απορροής, διανοίξεις επικινδύνων στροφών για την
καλύτερη ασφάλεια στην κυκλοφορία, κατασκευή στραγγιστηριών, τοποθέτηση προστατευτικών
κιγκλιδώµατων ( µεταλλικές µπάρες), καθώς και την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης κατάντη των
αγροτικών οδών για λόγους ασφάλειας.
Στην Τ.Κ. Καλαµιτσίου και συγκεκριµµένα στον αγροτικό δρόµο που οδηγεί από το χωριό
προς την παραλία µε την επωνυµία «Καβαλικευτά» και αµέσως µετά το ύψος του παλαιού ∆ηµοτικού
σχολείου θα υλοποιηθούν διανοίξεις επικινδύνων στροφών ανάντη, τοίχος αντιστήριξης κατάντη σε
µήκος περίπου 50µέτρων, διαµορφώσεις και κατασκευή τάφρων απορροής όµβριων υδάτων σε µήκος
περίπου 1.000 µέτρα µε µέσο κυµαινόµενο πλάτος περίπου το 1,00µέτρο, σωληνωτό απορροής
όµβριων διαµέτρου Φ1000 χιλ. , αποκατάσταση του κατεστραµµένου ασφαλτοτάπητα, στραγγιστήρια
και προστατευτικά κιγκλιδώµατα ( µεταλλικές µπάρες) σε µήκος 70 µέτρων.
Στην Τ.Κ. Αθανίου θα υλοποιηθούν επιστρώσεις µε σκυρόδεµα ποιότητας C16/20 στους
κάτωθι αγροτικούς δρόµους καθώς και η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης:
α) ο αγροτικός δρόµος από το χωριό Αθάνι προς θέση «Σέλα» σε τρία τµηµατά του, µέσου
µήκους 40 µέτρων και µέσου πλάτους 3,5 µέτρων το καθένα
β) ο αγροτικός δρόµος από τη θέση «Σελινάδου Σκάλες » προς θέση «Χαντάκια» σε µήκος 65
µέτρων περίπου µε µέσο πλάτος 4 µέτρων
γ) ο αγροτικός δρόµος από τη θέση «Γρικά» προς θέση «Μοσχάτο» σε µήκος 15 µέτρων
περίπου µε µέσο πλάτος 4 µέτρων
δ) ο αγροτικός δρόµος που καταλήγει στη θέση «Πηγάδια» σε µήκος 30 µέτρων περίπου µε
µέσο πλάτος 3 µέτρων καθώς και ένας τοίχος από αργολιθοδοµή κατάντη του δρόµου σε µήκος
περίπου 30 µέτρων µε µέσο ύψος 1,60 µέτρων για την ασφάλεια του δρόµου
ε) ο αγροτικός δρόµος από τη θέση «Μαρινάτα» προς θέση «Λάκο» σε µήκος 230 µέτρων
περίπου µε µέσο πλάτος 4 µέτρων
στ) ο αγροτικός δρόµος από τη θέση «Αγία Παρασκευή » προς θέση «Μαρινάτα» σε µήκος 20
µέτρων περίπου µε µέσο πλάτος 4 µέτρων
ζ) ο αγροτικός δρόµος που αρχίζει από τον δρόµο του «Γιαλού» προς την θέση «Παναγία
Ραχιώτισα» σε µήκος 40 µέτρων περίπου µε µέσο πλάτος 3,5 µέτρων
η) ο αγροτικός δρόµος προς τη θέση «∆ρακάτα» σε µήκος 40 µέτρων περίπου µε µέσο πλάτος
3,5 µέτρων και
θ) στον αγροτικό δρόµο από τη θέση «Σκάλες» προς θέση «Σωτήρω» κατασκευή οπλισµένου
τοίχου αντιστήριξης κατάντη του δρόµου σε µήκος περίπου 30 µέτρων µε µέσο ύψος 2,30 µέτρων για
την ασφάλεια του κείµενου δρόµου.
Στην Τ.Κ. ∆ραγάνου και συγκεκριµµένα στον µέσα δρόµο που οδηγεί από το ∆ράγανο προς
τον Άγιο Πέτρο στην θέση «Καλοµπόρο» θα υλοποιηθούν διανοίξεις κατά τµήµατα επικινδύνων
στροφών ανάντη σε µήκος περίπου 320 µέτρων από την Χ.Θ. +180µέτρα έως και την Χ.Θ. +700µέτρα,
ένας τοίχος αντιστήριξης ανάντη από αργολιθοδοµή σε µήκος 30 µέτρων περίπου µε µέσο ύψος 1,80
µέτρα στη Χ.Θ. +120 µέτρα και δύο τοίχοι αντιστήριξης κατάντη ο ένας από οπλισµένο σκυρόδεµα µε
µήκος 100 µέτρων περίπου και µε κυµαινόµενο ύψος από 1 έως και 2 µέτρα στη Χ.Θ. +0.00 µέτρα και ο
δεύτερος από οπλισµένο σκυρόδεµα σε µήκος 30 µέτρων περίπου µε κυµαινόµενο ύψος από 2,5 έως
και 4 στη Χ.Θ. +900 µέτρα, διαµορφώσεις και κατασκευή τάφρων απορροής όµβριων υδάτων όπου
απαιτείται µετά την διάνοιξη και αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα.
Στην Τ.Κ. Αγίου Πέτρου θα υλοποιηθούν επιστρώσεις µε σκυρόδεµα ποιότητας C16/20 στους
δρόµους:
α) ο αγροτικός δρόµος από τη θέση «Λακώµατα» προς θέση «Γήπεδο» σε µήκος 400 µέτρων
περίπου µε µέσο πλάτος 4 µέτρων και
β) ο αγροτικός δρόµος προς τη θέση «Άγιος Θωµάς» σε µήκος 100 µέτρων περίπου µε µέσο
πλάτος 4 µέτρων ενώ
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γ) στο δρόµο στη θέση «Άρµενο» που είναι κατασκευασµένος µε ασφαλτοσκυρόδεµα θα
επισκευαστεί – ανακατασκευαστεί
σε πολλά τµήµατα του που είναι προβληµατικά
µε
ασφαλτοσκυρόδεµα .
Ακόµη θα κατασκευαστεί τάφρος «τσιµενταύλακο» αποροής όµβριων κυµαινόµενου πλάτους από
0,60 έως και 1,30 µέτρα στο παραπάνω δρόµο στο «Άρµενο», κατάντη, που θα αρχίζει από την θέση
που είναι η γεώτρηση και 100µέτρα µήκους προς τα κάτω µε σκυρόδεµα ποιότητας C16/20 .
Στην Τ.Κ. Περιγιαλίου θα υλοποιηθεί επιστρώση µε σκυρόδεµα ποιότητας C16/20 στον δρόµο
που ξεκινά από τον επαρχιακό Περιγιάλι προς Πλατύστοµα και καταλήγει στην δεξαµενή νερού του
∆ήµου µας στην θέση «Αηδονάκι» σε µήκος περίπου 700 µέτρων µε µέσο πλάτος 4 µέτρων καθώς και
την διευθέτηση των όµβριων µε σωληνωτά διαµέτρου Φ1000 (τσιµεντοσωλήνας).

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 475.806,45 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 590.000,00 Ευρώ και
θα καλυφθεί από πιστώσεις Εθνικοί Πόροι (ΚΑΕ: 30-7333.060) 2017.
Εισηγούµαι
1. την έγκριση της παραπάνω µελέτης καθώς και των τευχών δηµοπράτησης
2. τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου µε δηµοπράτηση, τους όρους της
οποίας θα καθορίσει µε απόφασή της η Ο.Ε.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισε ο κ. Βλάχος Ευστάθιος
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
1.
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ∆ΡΑΓΑΝΟΥ,
ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ "ΑΗ∆ΟΝΑΚΙ" ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισµού 590.000€.

2.
Τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου µε δηµοπράτηση, τους όρους της
οποίας θα καθορίσει µε απόφασή της η Ο.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 18/2017.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
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