ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 29/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 417
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:00 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. 32559/23-12-2014 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
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Σκληρός Φίλιππος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Γαζή Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (26) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 9Ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 29/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για ανάθεση του έργου «Βελτίωση και διαπλάτυνση τµήµατος (2.710 µ.) της
υπάρχουσας δασικής οδού, µεταξύ της θέσης Πόντι Αγ. Πέτρου και Αγ. Νικολάου Νηράς» µε την
υπογραφή συµφωνητικού µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και της Κ/ΞΙΑΣ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P & C
DEVELOPMENT S.A. αζηµίως για το ∆ήµο Λευκάδας.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Φίλιππας Γεώργιος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµ. Συµβούλιο την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Ιστορικό
Το ανωτέρω έργο αφορά την βελτίωση και διαπλάτυνση τµήµατος (2.710µ) της υπάρχουσας
δασικής οδού, µεταξύ της θέσης Πόντι Αγ. Πέτρου και Αγ. Νικολάου Νήρα.
Η Τεχνική Μελέτη του έργου, συντάχθηκε το Μάιο του 2014, ενώ η Περιβαλλοντική του
αδειοδότηση εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 66694/10337/15-10-2014 έγγραφο της ∆/νσης
Περιβάλλοντος του Π.Ε. Λευκάδας.
Επίσης η ∆ασική Υπηρεσία ενέκρινε την σχετική Τεχνική Μελέτη, και αναµένεται και η έγκριση της
από την Αποκεντρωµένη Περιφέρεια.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της διάνοιξης που αφορά συνολική ποσότητα εκσκαφών της
τάξεως των 45.000 µ3, ανέρχεται στο ποσό των 137.660€ χωρίς Φ.Π.Α.
Να τονίσουµε ότι ο ανωτέρω προϋπολογισµός δεν περιλαµβάνει καµία εργασία διαλογής,
φόρτωσης και µεταφοράς των υλικών και επίσης δεν περιλαµβάνει εκσκαφές που τυχόν γίνουν µε
ελεγχόµενη ανατίναξη ή εκσκαφή βραχώδες χωρίς την χρήση εκρηκτικών, εργασίες που έχουν
µεγαλύτερο κόστος από το αρχικό προϋπολογισθέν.
Σύµφωνα µε την Τεχνική Μελέτη τα πλεονάζοντα υλικά της διάνοιξης µπορούν να διατεθούν σε
άλλα έργα που εκτελεί ο ∆ήµος στην περιοχή.
Σκοπιµότητα
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε οµόφωνα η διάνοιξη
και βελτίωση του ανωτέρω δασικού δρόµου, λόγω άµεσης αναγκαιότητας για την πυροπροστασία
της περιοχής.
Η ανωτέρω βελτίωση και διαπλάτυνση είναι επιβεβληµένη για την δυνατότητα διέλευσης των
πυροσβεστικών οχηµάτων σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 986/Φ.702.15/12-4-2012 έγγραφο της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λευκάδας.
Όπως γνωρίζετε ο ∆ήµος εκτελεί στην περιοχή της Βασιλικής το Λιµενικό Έργο «Αγκυροβόλιο
τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας».
Η Ανάδοχος Κοινοπραξίας που εκτελεί το ανωτέρω Λιµενικό Έργο υπέβαλε την υπ΄ αριθµ. πρωτ.
31981/15-12-2014 αίτηση, για την πλήρη εκτέλεση της διάνοιξης και βελτίωσης της δασικής οδού
σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες, αζηµίως προς το ∆ήµο µας, µε την προϋπόθεση ότι τα
κατάλληλα πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν από την ανωτέρω βελτίωση της δασικής οδού θα
ενσωµατωθούν στο ανωτέρω Λιµενικό Έργο που εκτελεί στην περιοχή.
Η δυνατότητα αυτή, δηλαδή της συµµετοχής ενός ενδιαφερόµενου (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο)
στην κατασκευή ενός ∆ηµοσίου Έργου είναι σύννοµη και αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 178
του Ν 3669/2008 όπου αναφέρονται τα εξής:
«Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µπορεί να εγκρίνει την εκτέλεση δηµόσιου έργου ή τµήµατός του από
ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε δαπάνη του και χωρίς καµία επιβάρυνση του
δηµοσίου, ορίζοντας τους όρους µε τους οποίους θα εκτελεσθεί το έργο και θα γίνει η επίβλεψη και
παραλαβή από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Για έργα αρµοδιότητας άλλων φορέων η έγκριση γίνεται
από το αρµόδιο όργανο του φορέα».
Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 37 του Ν3669/2008 που αναφέρει για τις «Γενικές
Υποχρεώσεις του Αναδόχου» αναφέρονται τα εξής:
« Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση
παλιών έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις δαπάνες
εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά, και οφείλει να παίρνει τα
κατάλληλα µέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό µικρότερη η βλάβη των υλικών κατά
την εξαγωγή τους. Χρησιµοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται µετά από διαταγή της
υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο µεταξύ του επιβλέποντος και του αναδόχου».
∆ηλαδή τα πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν από την διάνοιξη και βελτίωση της ανωτέρω
δασικής οδού, ανήκουν στο ΚτΕ (∆ήµος) και όχι στον εκάστοτε Ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο,
και µπορεί αυτός να τα χρησιµοποιήσει µόνο µετά από την έγκριση της Υπηρεσίας.
Με τον συνδυασµό των ανωτέρω άρθρων 36 & 37 του Ν 3669/2008, και λαµβάνοντας υπόψη ότι:
1. Ο Φορέας εκτέλεσης του έργου είναι κοινός (ο ∆ήµος Λευκάδας)
2. Επιτρέπεται από τους Περιβαλλοντικούς Όρους του Έργου της βελτίωσης της δασικής οδού η
διάθεση των πλεοναζόντων υλικών σε άλλα έργα που εκτελεί ο ∆ήµος.
3. Τα κατάλληλα πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν από το έργο της βελτίωσης της
δασικής οδού, θα ενσωµατωθούν σε ∆ηµόσιο Έργο και δεν θα γίνει εµπορία αυτών.
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Εισηγούµεθα
την ανάθεση του έργου της διαπλάτυνσης και βελτίωσης της δασικής οδού Πόντι Αγ. Πέτρου –
Νηρά Αγ. Νικολάου, µε την υπογραφή συµφωνητικού µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και της Κ/ΞΙΑΣ
ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P & C DEVELOPMENT S.A που εκτελεί το έργο «Αγκυροβόλιο τουριστικών
σκαφών Βασιλικής Λευκάδας», σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες, αζηµίως προς τον ∆ήµο µας,
µε την δυνατότητα τα κατάλληλα πλεονάζοντα υλικά, εφόσον εγκριθούν από την Τεχνική Υπηρεσία
του ∆ήµου, να ενσωµατωθούν στο ανωτέρω Λιµενικό Έργο που εκτελεί η ανωτέρω Κοινοπραξία.»
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε την επιστολή των συλλόγων «ΣΑΠΦΩ» και «Αγιοπετριτών»
σχετικά µε το θέµα.
Το λόγο στη συνέχεια πήραν οι επικεφαλείς των δηµοτικών παρατάξεων και δηµοτικοί
σύµβουλοι.
Μαργέλης Σπυροπάνος: Αναφερόµενος στην εισήγηση, έκανε ερωτήσεις στον εισηγητή. Τόνισε ότι η
υπηρεσία θα όφειλε να δώσει διευκρινήσεις επί του θέµατος. Επιπλέον θα δηµιουργήσουµε µεγάλη
περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή.
∆εν ψηφίσουµε κατά. Απέχουµε από την ψηφοφορία, γιατί θέλουµε απαντήσεις από την υπηρεσία
που απουσιάζει.
Στο σηµείο αυτό αποχωρεί ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Πάνος Γαζής.
Ζουριδάκης Ευτύχιος: Από τη στιγµή που ο ∆ήµος δεν θα πληρώσει κάτι, γιατί να µην γίνει ο
δρόµος; Είµαι υπέρ και θα ψηφίσω για την κατασκευή του δρόµου.
Σταµατέλου ∆ήµητρα: Υπάρχουν ασάφειες και κενά στην εισήγηση. Συµφωνούµε µε τους
προβληµατισµούς του κ. Μαργέλη. Συµφωνώ ότι θα έχουµε οφέλη, αλλά δεν µπαίνουν σωστά τα
ζητήµατα.
Θα ψηφίσουµε λευκό.
Γληγόρης Κων/νος: Πράγµατι γίνονται µεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές στην περιοχή. Και στο
προηγούµενο συµβούλιο είχα καταψηφίσει την µελέτη. ∆εν θα ψηφίσω την εισήγηση.
Κατηφόρης Χρήστος: Τα θέµατα που πρέπει να µας απασχολήσουν είναι η αναγκαιότητα του έργου
και ο τρόπος εκτέλεσής του.
Είναι µεγάλη η αναγκαιότητα κατασκευής του δρόµου και βέβαια ο ανάδοχος του έργου θα φτιάξει το
δρόµο χωρίς επιβάρυνση του ∆ήµου.
Για τα πρανή, το πρόβληµα δεν θα είναι χειρότερο απ΄ότι είναι τώρα.
Καρφάκη Μαριάννα: Με τον δρόµο υπάρχει αλλοίωση της περιοχής. Οι σύλλογοι τονίζουν ότι δεν
έχουν ανάγκη τον δρόµο.
Βλάχος Ευστάθιος: Είναι σηµαντικό να δούµε ότι υπάρχει αναγκαιότητα κατασκευής του δρόµου. Οι
εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών δεν έχουν αντίρρηση για το έργο. Να συζητήσουµε, εάν η
εταιρεία ωφεληθεί περισσότερο από το κόστος του έργου, να κάνει και κάτι άλλο.
Περδικάρης Αθανάσιος: Οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι υπάρχει µία επιµονή να µην γίνει το έργο.
Αρβανίτης Σπυρίδων: Προκειµένου ο ∆ήµος να µην πληρώσει τίποτα για το έργο να προστεθεί η
λέξη «απολύτως» αζηµίως για τον ∆ήµο µας.
Τριλίβας Χρήστος: Πρέπει να προχωρήσουµε να γίνει ο δρόµος εφ΄όσον θα ωφεληθούν οι πολλοί.
Πρέπει να γίνονται δρόµοι. Είναι ανάπτυξη.
Ο κ. ∆ήµαρχος στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επιστολή των πολιτιστικών συλλόγων «ΣΑΠΦΩ» και
«Αγιπετριτών» και είπε ότι είναι επιεικώς απαράδεκτη.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ουσία του έργου. Προφανέστατα ωφελείται ο εργολάβος, αλλά
προφανέστατα ωφελείται και ο ∆ήµος. Θα δούµε και την περίπτωση παράκαµψης του Αθανίου. Η
πρόταση του κ. Κατηφόρη για την δενδροφύτευση των πρανών του δρόµου, είναι µία λύση
περιβαλλοντική, όπως και η πρόταση του κ. Μπραντζουκάκη για µονοδρόµηση του δρόµου.
Θεωρούµε ότι το έργο βοηθάει την περιοχή, δεν δηµιουργεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα
και κάνουµε ότι µπορούµε για να γίνει το έργου του αγκυροβολίου.
Μαργέλης Σπυροπάνος: Με τι όρους θα κάνουµε το έργο; Με τους όρους που λέει η εισήγηση; ∆εν
µου απαντήσατε. Αν θέλουµε να κάνουµε αυτή τη δουλειά, να µειώσουµε την τιµή στον εργολάβο.
Εµείς θα απέχουµε από την ψηφοφορία.
∆ήµαρχος: προτείνω στο Σώµα, να αφαιρέσουµε από την εισήγηση, την παράγραφο από «Να
τονίσουµε – αρχικό προΥπολογισθέν». Επίσης να προστεθεί η λέξη «απολύτως» αζηµίως προς τον
∆ήµο µας.
Φίλιππας Γεώργιος: Απ΄ότι φαίνεται η τοπική κοινωνία θέλει τον δρόµο. Θ’ αλλάξει προφανώς την
οικονοµική κατάσταση της περιοχής. Περιβαλλοντικά µπορεί να λυθεί το ζήτηµα µε χαµηλή
βλάστηση στα πρανή του δρόµου. Αποδέχοµαι την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
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Υπέρ της εισήγησης µε τις τροποποιήσεις που κατατέθηκαν από τον κ. ∆ήµαρχο, ψήφισαν δέκα
οκτώ (18) δηµοτικοί σύµβουλοι (οι δέκα πέντε (15) παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, συν των
κ.κ. Ζουριδάκη Ευτύχιου, Σκληρού Παναγιώτη και Σκληρού Φίλιππα).
Κατά ψήφισε ο κ. Κων/νος Γληγόρης.
Λευκό ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Σταµατέλου ∆ήµητρα και Αθανάσιος Γράψας.
Απέχουν της ψηφοφορίας τέσσερις (4) οι κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, Καρφάκη Μαριάννα,
Κατωπόδη Ευανθία και Βικέντιος Νικόλαος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία
αποφασίζει:
Την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση και διαπλάτυνση τµήµατος (2.710 µ.) της υπάρχουσας
δασικής οδού, µεταξύ της θέσης Πόντι Αγ. Πέτρου και Αγ. Νικολάου Νηράς» µε την υπογραφή
συµφωνητικού µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και της Κ/ΞΙΑΣ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P & C DEVELOPMENT
S.A. που εκτελεί το έργο: «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας», σύµφωνα µε
τις εγκεκριµένες µελέτες, «απολύτως» αζηµίως για το ∆ήµο Λευκάδας.
Αφαιρείται η παράγραφος:
«Να τονίσουµε ότι ο ανωτέρω προϋπολογισµός δεν περιλαµβάνει καµία εργασία διαλογής,
φόρτωσης και µεταφοράς των υλικών και επίσης δεν περιλαµβάνει εκσκαφές που τυχόν γίνουν µε
ελεγχόµενη ανατίναξη ή εκσκαφή βραχώδες χωρίς την χρήση εκρηκτικών, εργασίες που έχουν
µεγαλύτερο κόστος από το αρχικό προϋπολογισθέν.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.417/2014.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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