ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 11/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 134
Στη Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00
µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
8976/4.4.2014 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).
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Απουσίαζαν

Αραβανής Ελευθέριος
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση -Σκιαδά Ζωή
Ρόκκος Στυλιανός
Αραβανής Ανδρέας
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Αραβανής Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Φίλιππας Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Ροντογιάννης Κων/νος
Βλάχος Σπυρίδων
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Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Καρβούνης Σπυρίδων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (27) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 25ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 11/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ.

για έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου µε

τίτλο: «∆ηµιουργία και ανάδειξη µονοπατιών Καλάµου και Καστού στο νοµό Λευκάδας»
προϋπολογισµού 255.000,00 ευρώ.
Εισηγητής:

Πραξιτέλης Σούνδιας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.
«Η παρούσα µελέτη αφορά την βελτίωση και ανάδειξη τριών παλιών µονοπατιών στο
νησί Κάλαµος και ενός παλιού µονοπατιού στο νησί Καστός του ∆ήµου µας.
Το πρώτο µονοπάτι βρίσκεται νοτιοδυτικά, στα όρια του οικισµού του Καλάµου, στην
θέση Καλπεσιώτικα, έχει την επωνυµία «µονοπάτι της πέρα βρύσης» και οδηγεί σε µια παλιά
βρύση που ταυτόχρονα είναι και µια αξιόλογη θέση θέας προς την θάλασσα. Ξεκινά από τον
∆ηµοτικό δρόµο στην άκρη του χωριού που οδηγεί προς τον οικισµό της Επισκοπής και
καταλήγει στην παλιά βρύση του οικισµού. Το µήκος του µονοπατιού είναι 142 µέτρα. Στα
πρώτα 42 µ. το κατάστρωµα του µονοπατιού είναι τσιµεντοστρωµένο ενώ στα επόµενα 100µ.
είναι µε φυτική γή.
Το δεύτερο µονοπάτι είναι µέσα στον οικισµό της Επισκοπής Καλάµου. Ξεκινά
βόρεια και κατάντη από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και καταλήγει πίσω από τα τελευταία
σπίτια της παραλίας δυτικά του οικισµού. Τα µήκος του είναι 300µ. Στα πρώτα 100,00µ. το
πλάτος του είναι περίπου 4,00µ. ενώ στα επόµενα 200,00µ. είναι περίπου 2,50µ.
Το τρίτο µονοπάτι είναι στα νότια του νησιού Καλάµου και ενώνει τον παραλιακό
χωµατόδροµο του Πόρτο Λεόνε µε τον παλιό οικισµό Κεφάλι. Το µήκος του είναι 530µ., το
πλάτος του είναι µεταβλητό και έως 2,00µ. Το υψόµετρο του παλιού οικισµού είναι 140µ. Το
µονοπάτι αυτό είναι σχεδόν αδιάβατο από την θαµνώδη βλάστηση και από τις παλιές
αργολιθοδοµές που έχουν καταρρεύσει.
Στο νησί Καστός το παλιό

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.
Ο προϋπολογισµός του έργου είναι είναι 207.317,08Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ
255.000,00 και θα καλυφθεί απο πιστώσεις ΕΣΠΑ. (Μονοπάτια Καλάµου 240.000,00€,
Μονοπάτια Καστού 15.000,0€).
Εισηγούµαι
1. την έγκριση της παραπάνω µελέτης καθώς και των τευχών δηµοπράτησης
2. 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. κατά πλειοψηφία, µε 25 ψήφους
υπέρ και 1 ψήφο κατά του κ. Σπυρίδωνος Βλάχου, αποφασίζει:
1. Την έγκριση της µελέτης καθώς και των τευχών δηµοπράτησης του έργου: «∆ηµιουργία
και ανάδειξη µονοπατιών Καλάµου και Καστού στο νοµό Λευκάδας» προϋπολογισµού
255.000,00 ευρώ.
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2. 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. 134/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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