ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 30/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 322
Στη Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 19.30 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
28934/22-9-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, 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
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Γεωργάκης Βασίλειος
Αραβανής Ανδρέας
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζής Αναστάσιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Σούνδιας Πραξιτέλης
Καρτάνος Ιωάννης
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Βεργίνης Ξενοφών
Μαργέλης Γεώργιος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
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Απουσίαζαν
Μικρώνης Ζώης
Γιαννούτσος Πέτρος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Καββαδάς Αθανάσιος
Αραβανής Γεράσιμος
Καρβούνης Σπυρίδων
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Λάζαρη Πηνελόπη
Στραγαλινός Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μελάς Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 18 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 30/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΕ

ΔΑΣΙΚΟΥΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ

ΔΡΟΜΟΥΣ

ΓΙΑ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

προϋπολογισμού δαπάνης 110.000,000 €.
Εισηγητές: κ.Κατωπόδης Θωμάς-Διευθυντής Τ.Υ.
Γεωργάκη Αγγελική-Μηχ/κός Δήμου
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Ο Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ.Θωμάς Κατωπόδης, εισηγούμενος το
θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Με την παρούσα μελέτη περιγράφονται εργασίες συντήρησης - βελτίωσης δασικών αγροτικών δρόμων, με στόχο την βελτίωση τους, ούτως ώστε να επιτευχθεί η εύκολη
προσπέλαση οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι δρόμοι στους οποίους προτείνονται οι
παρεμβάσεις, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 875 Φ.702.15 έγγραφο της πυροσβεστικής υπηρεσίας
Λευκάδας, εξυπηρετούν ανάγκες δασοπυρόσβεσης.
Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις συντήρησης θα πραγματοποιηθούν στους δρόμους:
α) Στον δασικό δρόμο "Άρμενο - Ρούδα." Ο δρόμος ξεκινά από το επαρχιακό δίκτυο
Λευκάδας - Βασιλικής και έχει ασφαλτοστρωθεί τα πρώτα 500μ περίπου. Στα υπόλοιπα 1700μ.
μέχρι την παραλία της Ρούδας, ο δρόμος είναι χαλικοστρωμένος, κακής βατότητας. Απαιτούνται
να γίνουν διαπλατύνσεις,

να κατασκευαστεί τάφρος προστασίας της οδού και τεχνικά έργα

διευθέτησης όμβριων υδάτων, καθώς και να βελτιωθεί το οδόστρωμα με την κατασκευή
επιχωμάτων, και τοπικές παρεμβάσεις οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης.
β) Στην θέση όπου βρίσκεται το μοναστήρι της Κόκκινης Εκκλησιάς και μέχρι τις κεραίες
της κινητής τηλεφωνίας προς την περιοχή των "Σκάρων" απαιτείται η βελτίωση του δασικού
δρόμου με την κατασκευή τεχνικών έργων για την αποφυγή της διάβρωσής του από όμβρια
ύδατα, καθώς και η βελτίωση του.
γ) Στον αγροτικό δρόμο που ξεκινάει από την δεξαμενή της Κατούνας και καταλήγει
στους Σφακιώτες. Ο δρόμος εκτός του οικισμού της Κατούνας είναι τσιμεντοστρωμένος και σε
καλή κατάσταση. Ακολουθεί ένα τμήμα 400μ. στην θέση "Όμπολος" που είναι χαλικοστρωμένος
και κακής βατότητας και καταλήγει στον πρώην δήμο Σφακιωτών, όπου αποτελείται από
ασφαλτοστρωμένο τμήμα καλής βατότητας. Στην αρχή της οδού, στο σημείο όπου βρίσκεται η
δεξαμενή, απαιτείται να καθαριστεί από τα μπάζα και να βελτιωθεί. Το τμήμα της οδού που είναι
χαλικοστρωμένο, πρέπει να βελτιωθεί με απομάκρυνση των μπάζων, εργασίες οδοστρωσίας και
ασφαλτόστρωση.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 89.431,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 110.000,00 και
θα καλυφθεί από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2011 ( ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ). Η ανάθεση του έργου θα
γίνει με δημοπράτηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων έργων.
Εισηγούμαστε:
1) Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης αυτής.
2) Την εκτέλεση του έργου εργολαβικώς και ύστερα από μειοδοτικό διαγωνισμό, του

οποίου οι όροι θα καθοριστούν από την οικονομική επιτροπή.
Στο σημείο αυτό διακόπτεται η συνεδρίαση για την Τρίτη 27/9/2011 και ώρα 16.30΄
Στις 27/9/2011και ώρα 16.30 συνεχίστηκε η συνεδρίαση με τους παρακάτω παρόντες:
Ν.Μακρυγιώργου (Πρόεδρος), Ελ.Αραβανής, Ζ.Σκιαδά, Σ.Ρόκκος, Ι.Μεσσήνης, Σ.Καρβούνης,
Ν.Πεντεσπίτης, Ν.Βικέντιος, Β.Γεωργάκης, Ι.Καρτάνος, Π.Σούνδιας, Α.Σίδερης, Φ.Σώλος,
Σ.Ρεκατσίνας, Α.Σάντα, Ξ.Βεργίνης, Γ.Μαργέλης, Α.Καββαδάς, Β.Μελάς, Β.Στραγαλινός,
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Δ.Γαβρίλης,

Κ.Δρακονταειδής, Ν.Μπραντζουκάκης,

Γ.Αραβανής

και

Γ.Λιβιτσάνος.
Η συνεδρίαση διακόπηκε εκ νέου για την Τετάρτη 28/9/2011 και ώρα 19.00΄
Στις 28/9/2011 και ώρα 19.00΄συνεχίστηκε η διακοπείσα συνεδρίαση με τους παρακάτω
παρόντες:
Ν.Μακρυγιώργου (Πρόεδρος), Ελ.Αραβανής, Ζ.Σκιαδά, Σ.Ρόκκος, Ν.Βικέντιος, Ι.Καρτάνος,
Π.Σούνδιας, Φ.Σώλος, Ι.Μεσσήνης, Π.Γιαννούτσος, Σ.Ρεκατσίνας, Α.Σάντα, Β.Γεωργάκης,
Β.Μελάς, Β.Στραγαλινός, Δ.Γαβρίλης, Γ.Μαργέλης, Κ.Δρακονταειδής, Ν.Μπραντζουκάκης,
Γ.Αραβανής, Γ.Λιβιτσάνος.
Συνεχίζεται η συζήτηση του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Το ποσό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για να γίνουν διανοίξεις
και αποκαταστάσεις βατότητας.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Πρέπει να τονίσουμε την τεράστια ανεπάρκεια πόρων και έργων για τη
δασοπροστασία. Πρέπει να γίνεται με πιο ολοκληρωμένα κριτήρια η κατανομή των πόρων.
Β.ΜΕΛΑΣ: Η ασφαλτόστρωση στους δρόμους για πυροπροστασία είναι πολυτέλεια.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά 2, οι κ.κ.Γ.Μαργέλης και Β.Στραγαλινός.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
1) Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΔΑΣΙΚΟΥΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» προϋπολογισμού δαπάνης
110.000,000 €.
2) Την εκτέλεση του έργου εργολαβικώς και ύστερα από μειοδοτικό διαγωνισμό, του
οποίου οι όροι θα καθοριστούν από την οικονομική επιτροπή.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 322/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

