ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 16/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 137
Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα
14.30 μ.μ. ήρθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από
την αριθμ. 9747/27-4-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Ρόκκος Στυλιανός
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Ανδρέας
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Κονιδάρης Κυριάκος
Αραβανής Γεράσιμος
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Απουσίαζαν
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Βεργίνης Ξενοφών
Λάζαρη Πηνελόπη
Μικρώνης Ζώης
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 25 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Η Πρόεδρος θέτει προς έγκριση το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το κατεπείγον, μειοψηφούντος του κ.Γεράσιμου Αραβανή.
ΘΕΜΑ 1Ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 16/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου:

«Ανάπλαση

περιβάλλοντος χώρου πλατείας Καλάμου για την δημιουργία χώρων άσκησης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων.» προϋπολογισμού 150.000,00 €.
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Εισηγητές: κ.Κατωπόδης Θωμάς-Δ/ντής Τ.Υ.

Δήμου,

κ.Γεωργάκη

Αγγελική

Πολ.Μηχανικός
Ο Διευθυντής της Τ.Υ. του Δήμου, κ.Θωμάς Κατωπόδης, εισηγούμενος το θέμα, είπε
στο Δ.Σ.:
Με την παρούσα μελέτη περιγράφεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της
πλατείας του Καλάμου.
Προβλέπεται η διαμόρφωση του υπάρχοντος χώρου της πλατείας σε τρία επίπεδα
ακολουθώντας και βελτιώνοντας τις υπάρχουσες κλίσεις του γηπέδου.

Με την υπάρχουσα

μελέτη οροθετούνται : χώρος συνάθροισης κοινού και άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
χώρος Ηρώου, χώρος παιδικής χαράς και χώροι φύτευσης.
Επίσης προβλέπεται η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με κλωβούς στην κάτω παρειά της
πλατείας που συνορεύει με λαγκάδι.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 121.951,22 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ με ΦΠΑ η δαπάνη
ανέρχεται στις 150.000,00 Ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις LEADER και Σ.Α.Τ.Α. 2011.
Η έγκριση της μελέτης θεωρείται επείγουσα λόγω της λήξης της προθεσμίας του
προγράμματος Leader, στις 29-4-2011, στο οποίο και θα υποβληθεί σχετική αίτηση από το
Δήμο Λευκάδας, για την ένταξη του αντίστοιχου έργου.
Προτείνουμε την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του παραπάνω
έργου.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Το ερώτημα που τίθεται είναι: Μπορούμε στο LEADER να εντάξουμε άλλα
πράγματα και πώς τα ιεραρχούμε; Ο τρόπος, που τα αντιμετωπίζουμε, είναι εξόχως
αποσπασματικός. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες σας σχετικά με τις ημερομηνίες. Στο ζήτημα της
επιλεξιμότητας εγώ λέω ότι μπορούμε να εντάξουμε και άλλα έργα. Το ζήτημα βέβαια είναι με τις
μελέτες. Αυτό είναι θέμα προτεραιοτήτων, σχεδιασμού.
Για τον Κάλαμο η πλατεία είναι αναγκαία και σαφώς έχει προτεραιότητα αλλά δεν είναι το
μοναδικό που έχει ανάγκες.
Β.ΜΕΛΑΣ: Έχω πάει στον Κάλαμο και πράγματι υπάρχει ανάγκη για την κατασκευή της
πλατείας αυτής.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Βεβαίως, το χωριό δεν έχει πλατεία και βεβαίως είναι προτεραιότητα και από τη
στιγμή που ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας το διαβεβαιώνει, εμείς δεν έχουμε καμία
αντίρρηση και θα το ψηφίσουμε.
Α.ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Το 2011 δεν υπάρχει χωριό χωρίς πλατεία και είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει η
πλατεία αυτή. Υπάρχουν χωριά στο Δήμο Ελλομένου που έχουν στο Τεχνικό τους Πρόγραμμα
ανάλογες πλατείες.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Υπέρ ψήφισε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου κ.Κανδυλιώτης
Ιωάννης.
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Μετά

τα

παραπάνω

και

διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την

πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:
Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου:

«Ανάπλαση

περιβάλλοντος χώρου πλατείας Καλάμου για την δημιουργία χώρων άσκησης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού 150.000,00 €.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ.Ζ.Μικρώνης
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 137/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

