ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 437
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
18:00 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. 23361/14-11-16 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
1. Βλάχος Κων/νος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Κατηφόρης Χρήστος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γαζής Πάνος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Κοντογεώργης Ηλίας
5. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Σκληρός Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
8. Πολίτης Σπυρίδων
8.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, προσήλθε µετά την
11.
11. Φίλιππας Γεώργιος
12. Θερµός Ευάγγελος
12. συζήτηση του θέµατος Ε.Η.∆ και πριν την έναρξη της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν
13. Βλάχος Ευστάθιος
13.
ου
14. Παπαδόπουλος Ανδρέας
14. την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
15. Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Καββαδάς
16. Καρφάκη Μαριάννα
16. Αθανάσιος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του
ου
17. Κατωπόδη Ευανθία
17. 21 θέµατος το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε
ο
18. Γρηγόρη Ασπασία
18. µετά το 4 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε
19. Βικέντιος Νικόλαος
19.
ου
20. Σκληρός Παναγιώτης
20. πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21. Τριλίβας Χρήστος
21. Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. Αραβανής Βασίλειος
22. και Καββαδάς Αθανάσιος, επέστρεψαν πριν την
ου
23. Καββαδάς Αθανάσιος
23. συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. Ο ∆.Σ. Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν
ου
25. Καββαδάς Θωµάς
25. την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
26. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
26. Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Βικέντιος Νικόλαος
27. Γληγόρης Κων/νος
27. Κατηφόρης Χρήστος και Ζουριδάκης Ευτύχιος,
ου
28.
28. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8 θέµατος.
29.
29. Οι ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, Γρηγόρη Ασπασία
30.
30. και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την
ου
31.
31. συζήτηση του 12 θέµατος.
32.
32. Οι ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Αραβανής Βασίλειος,
ου
33.
33. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 13 θέµατος.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 10ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 25/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας «Καινοτόµες
µεθοδολογίες για την προστασία των Ελληνικών και Ιταλικών ακτών του Ιονίου από διάβρωση», “COASTAL
PROTECTION OF IONIAN GREEK AND ITALIAN COASTS USING INNOVATIVE ENVIRONMENTALLY FRIEDLY
METHODS” στα πλαίσια του προγράµµατος INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, προτείνει την διόρθωση του αγγλικού τίτλου του
θέµατος, σε “ CINEF-COASTAL PROTECTION OF IONIAN GREEK AND ITALIAN COASTS USING
INNOVATIVE ENVIRONMENTALLY FRIEDLY METHODS”.

Στη συνέχεια είπε τα εξής:
«Προσκληθήκαµε από τον Τοµέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης , και συγκεκριµένα από τον καθηγητή
Παράκτιας Μηχανικής και Τεχνικών Προστασίας Ακτών κ. Καραµπά Θεοφάνη, για την συµµετοχή µας ως
εταίρου στη δράση Καινοτόµες µεθοδολογίες για την προστασία των Ελληνικών και Ιταλικών ακτών του
Ιονίου από διάβρωση.
Το προτεινόµενο έργο επικεντρώνεται στη αντιµετώπιση του προβλήµατος της διάβρωσης των ακτών
του Ιονίου (Ελλάδα και Ιταλία) χρησιµοποιώντας καινοτόµες και περιβαλλοντικά φιλικές µεθοδολογίες. Το
πρόβληµα είναι γνωστό και ιδιαίτερα έντονο στις δυτικές ακτές του νησιού µας.
Η προσέγγιση περιλαµβάνει συλλογή δεδοµένων, µετρήσεις πεδίου και αριθµητική µοντελοποίηση που
στοχεύει σε:
•

•

•

Καταγραφή - Αναγνώριση διάβρωσης των ελληνικών και Ιταλικών ακτών του Ιονίου:
Συλλογή δεδοµένων από κτηµατολογικούς χάρτες, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές φωτογραφίες
και καταγραφή της εξέλιξης της ακτογραµµής στις ακτές όπου παρατηρήθηκε σηµαντική
διάβρωση τα τελευταία έτη.
Μαθηµατική προσοµοίωση της διάβρωσης: Εφαρµογή προηγµένων µαθηµατικών µοντέλων
για την προσοµοίωση των κυµατογενών διεργασιών παράκτιας στερεοµεταφοράς µε παρελθόντα
δεδοµένα (βαθυµετρίες, επικρατούντες άνεµοι και κυµατισµοί, …). Πιστοποίηση των µοντέλων σε
σύγκριση µε την υφιστάµενη κατάσταση
Μελέτη αποκατάστασης και προστασίας των ακτών από διάβρωση: Εφαρµογή των
προηγµένων µαθηµατικών µοντέλων για τη µελέτη αποκατάστασης των παραλιών που
διαβρώνονται. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί σε καινοτόµες προτάσεις σχεδιασµού περιβαλλοντικά
φιλικών (ήπιων) µεθόδων προστασίας των ακτών όπως: αποκατάσταση των αµµωδών
παραλίων µε τη µέθοδο της τεχνητής αναπλήρωσης και κατασκευή βυθισµένων (ύφαλων)
κυµατοθραυστών για την περαιτέρω προστασία των ακτών από µελλοντική διάβρωση. Τέλος θα
δοθεί έµφαση και στο σχεδιασµό των έργων κάτω από το πρίσµα της επερχόµενης Κλιµατικής
Αλλαγής. Στις µελέτες θα ληφθούν υπόψη πιθανές µελλοντικές αυξήσεις της στάθµης της
θάλασσας και των υψών των κυµατισµών που προσπίπτουν στις παράκτιες περιοχές.

Εισηγούµαι την συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας «Καινοτόµες
µεθοδολογίες για την προστασία των Ελληνικών και Ιταλικών ακτών του Ιονίου από διάβρωση» στα
πλαίσια του προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε είκοσι δύο (22) ψήφους αποφασίζει:
Την συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας «Καινοτόµες
µεθοδολογίες για την προστασία των Ελληνικών και Ιταλικών ακτών του Ιονίου από διάβρωση» στα
πλαίσια του προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 437/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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