ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 21/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 202
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
19.30 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
16434/2-6-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 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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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Απουσίαζαν

Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Σίδερης Αντώνιος
Μαργέλης Γεώργιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Στραγαλινός Βασίλειος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Βεργίνης Ξενοφών
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Ανδρέας
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μικρώνης Ζώης
Αραβανής Γεράσιµος
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Λάζαρη Πηνελόπη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Μελάς Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 32 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 21/11 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε ολοκλήρωση της µελέτης «Σύνδεση Ιόνιας οδού στο ύψος της
Φιλιππιάδας µε την πόλη της Πρέβεζας».
Εισηγητής: κ.Ξενοφών Βεργίνης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος,
Επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»
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Ο επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ», κ. Ξενοφών Βεργίνης, πρότεινε να συζητηθεί εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, ως
κατεπείγον, το θέµα σχετικά µε την ολοκλήρωση της µελέτης «Σύνδεση Ιόνιας οδού στο ύψος της
Φιλιππιάδας µε την πόλη της Πρέβεζας».
Οµόφωνα το ∆.Σ. συναινεί στη συζήτηση του θέµατος.
Στη συνέχεια ο κ.Βεργίνης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆.Σ. την από 19/5/2011
επιστολή του κ.Γεωργίου Τρυφωνίδη, η οποία έχει ως εξής:
Επανέρχοµαι στην από 5-4-2011 επιστολή µου η οποία πιθανώς απολέσθη και σας
γνωστοποιώ ότι από τις αρχές του έτους γίνεται µια προσπάθεια που αν πετύχει θα έχει σοβαρές
αρνητικές συνέπειες στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής µας.
Αναφέροµαι στον τετράιχνο δρόµο «Σύνδεση Ιόνιας οδού στο ύψος της Φιλιππιάδας µε
την πόλη της Πρέβεζας» που δροµολογήθηκε επί θητείας µου ως Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων
Έργων, βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και που όψιµα λίγους µήνες πριν την παράδοση
της – την 11/8/2011 – καταβάλλεται προσπάθεια να ακυρωθεί και να παραπεµφθεί στις καλένδες
ώστε τα χρήµατα της κατασκευής να κατευθυνθούν σε άλλα έργα εκτός περιοχής µας.
Επειδή το θέµα είναι εξαιρετικά σοβαρό δεν θα είχα αντίρρηση εφ’ όσον το επιθυµείτε να
ενηµερώσω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί του θέµατος αυτού.
Στη συνέχεια είπε στο ∆.Σ.:
Ιστορικό:
-

Το 2002 η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερείας Ηπείρου προκαθόρισε στο
προγραµµατισµό της το δρόµο Πρέβεζα – Φιλιππιάδα.

-

Το 2004-05 συζητήθηκε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε σε επίπεδο Υπουργού και αρµοδίων παραγόντων
στο ολοκληρωµένο οδικό δίκτυο ∆υτικής Ελλάδας.

-

Το 2005 οι τότε Γεν. Γραµµατείς του ΥΠΕΧΩ∆Ε κ. Γ. Τρυφωνίδης και ο Βουλευτής
Λευκάδας κ. Ξεν. Βεργίνης συζήτησαν µε τον τότε Υπουργό κ. Γ. Σουφλιά το οδικό δίκτυο
Ιονίας Οδού – παραϊονίας και Πρέβεζας – Φιλιππιάδας, Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας, Άκτιο
– Λευκάδας και νέα είσοδος Λευκάδας. Αποφασίστηκε τότε η ανάθεση µελετών για τα
ανωτέρω έργα.

Συγκεκριµένα για το υπό συζήτηση έργο προωθήθηκε µελέτη 5.000.000€ στο ΕΣΠΑ ως
τµήµα ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου.
-

Το 2006 τελείωσε η µελέτη περιβαλλογικών επιπτώσεων

-

Το 2007 δηµοπρατήθηκε η µελέτη του έργου.

-

Το 2009 ανατέθηκε η µελέτη µε χρονικό ορίζοντα παράδοσης τον Αύγουστο του 2011

-

Αρχές του 2011 το Τεχνικό Επιµελητήριο Περιφέρειας Ηπείρου συζητάει την εγκατάλειψη
του έργου µε το πρόσχηµα ότι ο δρόµος περνάει µέσα από την αρχαία πόλη της
Νικόπολης.

Η απάντηση είναι ας φθάσει µέχρι τη Νικόπολη και στη συνέχεια να γίνει παράκαµψη και να
βγεί στο Μονολίθι όπου και θα συνδεθεί µε το δρόµο Ηγουµενίτσα – Πρέβεζας για Φιλιππιάδα.
Έχοντας υπόψη:
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Α) Την επιστολή Γ. Τρυφωνίδη προς κ. ∆ήµαρχο και κοινοποίηση προς κ. Ξεν. Βεργίνη
(επισυνάπτεται)
Β) Τις ενέργειες και συζητήσεις από πλευράς Τεχνικού Επιµελητηρίου Ηπείρου κλπ
Εισηγούµαι προς τα µέλη του ∆.Σ να διαµαρτυρηθούµε προς τον αρµόδιο Υφυπουργό
∆ηµοσίων Έργων (κ. Μαγκριώτη) εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή µας για την πιθανή
εγκατάλειψη

ολοκλήρωσης

του

συγκεκριµένου

έργου

που

αποτελεί

σηµαντικό

έργο

προσπέλασης των Λευκαδίων ειδικότερα προς τα Ιωάννινα, ιδιαίτερα για λόγους υγείας και
γενικότερα προς Β. Ελλάδα µέσω Εγνατίας Οδού. Ζητάµε την εφαρµογή της µελέτης µε
παράκαµψη προς Μονολίθι και από εκεί προς Φιλιππιάδα.
Σ.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ: Είναι πολύ χρήσιµο έργο για τη Λευκάδα και συµφωνώ απόλυτα µε την
εισήγηση του κ.Βεργίνη.
Ξ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ: Το έργο είναι σοβαρό για εµάς αλλά συµφωνώ και µε την πρόταση του
ΤΕΕ για την αρχαία Νικόπολη. Συµφωνώ µε την εισήγηση.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Πρέπει να προστατευτεί η Νικόπολη. Το που πρέπει να πάει, να το βρουν.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση
Οµόφωνα αποφασίζει
Να διαµαρτυρηθεί προς τον αρµόδιο Υφυπουργό ∆ηµοσίων Έργων (κ. Μαγκριώτη)
εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του για την πιθανή εγκατάλειψη ολοκλήρωσης του
συγκεκριµένου έργου, που αποτελεί σηµαντικό έργο προσπέλασης των Λευκαδίων, ειδικότερα
προς τα Ιωάννινα, ιδιαίτερα για λόγους υγείας και γενικότερα προς Β. Ελλάδα µέσω Εγνατίας
Οδού.
Ζητά την εφαρµογή της µελέτης µε παράκαµψη προς Μονολίθι και από εκεί προς Φιλιππιάδα.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 202/11.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη
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