ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 31/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 416
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
35066/6-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής ΕλευθέριοςΠρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερ.
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7.Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Γαζής Αναστάσιος
9 Καρτάνος Ιωάννης
10 Βικέντιος Νικόλαος
11.Σίδερης Αντώνιος
12 Γεωργάκης Βασίλειος
13.Αραβανής Σπυρίδων
14.Σώλος Φώτιος
15.Ρόκκος Στυλιαν.
16 Γαβρίλης ∆ηµήτρης
17Φίλιππας Γεώργιος
18 Βλάχος Σπυρίδων
19 ∆ρακονταειδής Κων/νος
20.Νικητάκης Μάρκος
21.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1.Μεσσήνης Ιωάννης
2.Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4. Γιαννούτσος Πέτρος
5 Βεργίνης Ξενοφ.
6 Καββαδάς Αθανάσιος
7 Μελάς Βασίλειος
8 Στραγαλινός Βασίλειος
9.Λάζαρη Πηνελόπη
10.Καρβούνης Σπύρος
11.Μπραντζουκάκης Νικόλαος
12.Ροντογιάννης Κων/νος
13.ΜαργέληςΓεώργιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (24) µέλη

Πριν τη συζήτηση του θέµατος επιστρέφουν στην αίθουσα οι δηµοτικοί σύµβουλοι
∆ρακονταειδής Κων/νος και Νικητάκης Μάρκος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 10ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 31/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
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Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου
«Καστός:∆ηµιουργία και ανάδειξη δικτύου µονοπατιών», προϋπολογισµού 15.000,00 ευρώ και
καθορισµός του τρόπου εκτέλεσης του έργου .
Εισηγητής: Γιαννούτσος Πέτρος, Αντιδήµαρχος
Το θέµα εισηγείται ο Αντιδήµαρχος κος Σώλος Φώτιος . ∆ιαβάζει την εισήγηση:
Η παρούσα µελέτη αφορά την βελτίωση και ανάδειξη ενός παλιού µονοπατιού στο
νησί Καστός του ∆ήµου µας.
Το µονοπάτι είναι στο κέντρο περίπου του νησιού µε κατεύθυνση από βορά σε νότο.
Ξεκινά ∆υτικά από τα όρια του οικισµού του Καστού από τον τσιµεντοστρωµένο ∆ηµοτικό
δρόµο. Περνά πλησίον και κατάντη του ανεµόµυλου. Τέµνει το δρόµο που οδηγεί στο λιµάνι
Σαρακήνικο και καταλήγει στην θέση «Μαγγούρι».. Εκεί ενώνεται µε αγροτικό χωµάτινο
δρόµο.

Το µήκος του είναι 1.100µ.,

το πλάτος του είναι µεταβλητό και έως 2,00µ. Οι

αναγκαίες εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν για να είναι προσβάσιµο στους επισκέπτες
είναι:
Κόψιµο-κλάδεµα των θάµνων. Συλλογή των λίθων από τις παλιές αργολιθοδοµές για
τον καθαρισµό του µονοπατιού και χτίσιµο µε τις ίδιες πέτρες, λιθοδοµών που θα οριοθετούν
το µονοπάτι. Εκβραχισµός σε πολύ µικρό όγκο σε επικίνδυνα σηµεία του µονοπατιού και
κατασκευή µε τα προϊόντα όρυξης καθώς και µε επιτόπου συλλεκτούς λίθους σκαλοπατιών για
την καλύτερη και ασφαλή διέλευση του µονοπατιού. Οι µεταφορές των υλικών που θα
χρειαστούν για τα ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα θα γίνουν µε ζώα.
Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 12.195,12 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ
15.000,00 και θα καλυφθεί απο πιστώσεις ΕΣΠΑ
Εισηγούµαι την έγκριση της παραπάνω µελέτης καθώς και των τευχών δηµοπράτησης, τον
καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου µε δηµοπράτηση, τους όρους της
οποίας θα καθορίσει µε απόφασή της η Ο.Ε.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
Οµόφωνα αποφασίζει
1. εγκρίνει την µελέτη καθώς και τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου «Καστός:∆ηµιουργία
και ανάδειξη δικτύου µονοπατιών»,
2. εγκρίνει 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.416/13
−
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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