ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 37
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, 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. 2453/9-2-2017 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
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Γρηγόρη Ασπασία
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Καββαδάς Θωµάς
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος ήταν εκτός αιθούσης στο
ο
3 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆. και
ου
επέστρεψε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος.
Οι ∆.Σ. Κούρτης Φίλιππος, Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος, Βλάχος Ευστάθιος, Γιαννιώτης
Οδυσσέας, Καρφάκη Μαριάννα, Γαζή Σωτηρία,
Αραβανής Βασίλειος, Σκληρός Φίλιππος και Καββαδάς
ο
Θωµάς, ήταν εκτός αιθούσης στο 7 θέµα της Η.∆.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, Καββαδάς Θωµάς,
Γαζής Πάνος, Κοντοµίχης Ευάγγελος, Κούρτης
Φίλιππος και Σκλαβενίτης Ευάγγελος, αποχώρησαν
ου
πριν την συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Κατωπόδη
ου
Ευανθία, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 15
θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Σκλαβενίτης Ευάγγελος, Καββαδάς Θωµάς,
Κατωπόδη Ευανθία και Κούρτης Φίλιππος, επέστρεψαν
ου
πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Αραβανής Βασίλειος
και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 16 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. Ευανθία Κατωπόδη αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 30 θέµατος της Η.∆

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 5/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του
έργου: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΓΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισµού 274.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Με την µελέτη προβλέπονται εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για την ∆ιαµόρφωση διάνοιξη περιπατητικής διαδροµής από την θέση «Μέλισσα» του οικισµού Κάβαλου προς τη θέση
«Γεώτρηση» Απόλπαινας στα όρια του ∆ήµου Σφακιωτών µε την Τοπική Κοινότητα Απόλπαινας του
∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Λευκάδας του ∆ήµου Λευκάδας . Πρόκειται για ένα µονοπάτι το οποίο
χρησιµοποιούσαν παλαιότερα οι κάτοικοι των οικισµών του ∆ήµου Σφακιωτών για να φτάσουν στις
πηγές του νερού που είναι κατά µήκος του µονοπατιού και να αλέσουν τα σιτηρά τους στους νερόµυλους
της περιοχής.
Η ζήτηση για περιπατητικές διαδροµές ιδίως τους θερινούς µήνες είναι µεγάλη . Ο ∆ήµος Λευκάδας
λαµβάνοντας υπόψιν τη ζήτηση αυτή προβαίνει στην κατασκευή του έργου αυτού . Ουσιαστικά
πρόκειται για µια περιπατητική διαδροµή η οποία θα προσφέρει στον επισκέπτη , περίπατο ανάµεσα
από πλατάνια κυπαρίσσια και άλλα δένδρα δίδοντας του ταυτόχρονα και την δυνατότητα να δει τους
πέτρινους νερόµυλους τα πέτρινα γεφύρια
και τις πέτρινες βρύσες στοιχεία του πολιτιστικού
περιβάλλοντος , να ακούσει την πανίδα που αναπτύσσεται και βιώνει στην περιοχή .
Με το έργο αυτό επιχειρείται τόνωση και ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος των κατοίκων των ως
άνω αναφερόµενων οικισµών οι οποίοι κατοικούν και δραστηριοποιούνται στο ορεινό τµήµα του
∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Σφακιωτών .
Η παρέµβαση θα είναι ήπιας µορφής χωρίς διαταραχή του φυσικού περιβάλλοντος τόσο κατά την φάση
κατασκευής του έργου όσο και κατά την φάση λειτουργίας και χρήσης του. Προβλέπονται εργασίες
καθαρισµού , πλακόστρωσης του υπάρχοντος µονοπατιού µε πλάκες ακανόνιστου σχήµατος,
τοποθέτηση καθισµάτων αναπαύσεως και ξύλινων στεγάστρων (κιόσκια) σε θέσεις της διαδροµής όπου
η µορφολογία του εδάφους το επιτρέπει (φυσικά πλατύσµατα- θέσεις µε ήπιες κλίσεις ), τοποθέτηση
ξύλινου γεφυριού .
Επίσης θα τοποθετηθούν ξύλινα κιγκλιδωµάτα κατά µήκος του µονοπατιού στα
σηµεία που υπάρχουν έντονες κλίσεις του εδάφους(γκρεµίσµατα) , κατασκευή χαµηλών τοίχων από
πέτρα απλής ορατής όψεως και αρµολόγηµά τους στη θέσεις τοποθετήσεως των καθισµάτων
αναπαύσεως και των στεγάστρων και σε σηµεία που ενδεχοµένων θα χρειαστεί αντιστήριξη του
µονοπατιού για την ασφάλεια των περιπατητών . Οι εκσκαφές του εδάφους που θα απαιτηθούν θα
είναι στα σηµεία εκείνα, όπου το παλαιό µονοπάτι λόγω της χρόνιας αχρησίας του έχει καταστραφεί , και
στις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα παγκάκια και τα κιόσκια. Οι εκσκαφές αυτές θα γίνουν µε τα χέρια
και τα προϊόντα εκσκαφής θα αποτίθενται κατάντι των σηµείων επέµβασης.
Το συνολικό κόστος του έργου βάσει του προϋπολογισµού του, ανέρχεται στο ποσόν των 274.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24%
Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:
Ν.4412/16 ΦΕΚ 147 Α « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114 Α « ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 Α «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης»
Π.∆. 305/96 ΦΕΚ 212 Α « Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια».
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε:
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΓΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ « ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», µε συνολικό
προϋπολογισµό 274.000€ και τον καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου µε Ανοικτή ∆ιαδικασία,
σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.»
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Σέρβος Κων/νος έκανε δύο διορθώσεις στην τεχνική έκθεση της
µελέτης και συγκεκριµένα:
η
Α) Στην 1 παράγραφο: «Η µελέτη µε τίτλο «∆ιάνοιξη…. Μέλισσα Σφακιωτών», αντικαθίσταται µε
«∆ιαµόρφωση …. Μέλισσα Σφακιωτών».
Β) Στη συνέχεια της ανωτέρω πρότασης στο σηµείο «αφορά την διαµόρφωση» προστίθεται η φράση
«κατά τµήµατα (όπου απαιτείται)».
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος στη συνέχεια είπε: Τα µονοπάτια είναι χωµάτινα κι εγώ διαφωνώ µε την
πλακόστρωσή τους.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
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Υπέρ της εισήγησης µε τις διορθώσεις στην Τεχνική Έκθεση, ψήφισαν είκοσι εννέα (29) δηµοτικοί
σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου µε τίτλο «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΓΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ « ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», µε συνολικό
προϋπολογισµό 274.000€.
Τον καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου µε Ανοικτή ∆ιαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του
Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 37/2017.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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