ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 16/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 138
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
Μικρώνης Ζώης
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Απουσίαζαν
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Βεργίνης Ξενοφών
Λάζαρη Πηνελόπη
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 2Ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 16/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση
κτιρίων στις Αλυκές Αλεξάνδρου» προϋπολογισμού 115.000,00 €.
Εισηγητές: κ.Κατωπόδης Θωμάς-Δ/ντής Τ.Υ. Δήμου.
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κ.Λάζαρης Σπυρίδων – Αρχιτέκτονας
Ο Αρχιτέκτων Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου, κ.Σπυρίδων Λάζαρης, εισηγούμενος το
θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Το έργο αφορά την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ». Η
αποκατάσταση των δύο κτιρίων εντάσσεται στην γενικότερη ανάπλαση του χώρου των Αλυκών
Αλεξάνδρου στους Καρυώτες Λευκάδας. Πρόκειται για την κατοικία και το ανατολικό ζυγιστήριο,
τα τελευταία κτίρια καθώς κινείσαι προς την θάλασσα. Είναι τα κτίρια που γειτνιάζουν με τον
επιθαλάσσιο οχυρό του Αλεξάνδρου (Τorreta) που ήλεγχε στα χρόνια της Ενετοκρατίας το
πέρασμα του διαύλου και το χώρο των Αλυκών. Σήμερα τα κτίρια είναι ερειπωμένα και σε κακή
κατάσταση παρά την ιστορική σημασία που έχουν.
Το έργο της αποκατάστασής τους θεωρείται απαραίτητο όχι μόνο λόγω της σημασίας
που έχουν ως αυτόνομες παρουσίες στο χώρο, αλλά και λόγω του σύγχρονου ρόλου που
καλούνται να αναλάβουν, δηλαδή να υποστηρίξουν με την λειτουργία τους την αναβάθμιση της
ευρύτερης περιοχής σε χώρο μάθησης- περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας και ψυχαγωγίας.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 93.495,93 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 115.000,00 και
θα καλυφθεί απο πιστώσεις LEADER.
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 τον
Δήμο Λευκάδας, για την ένταξη του αντίστοιχου έργου.
Προτείνουμε την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του παραπάνω
έργου.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Ουδέποτε πολιτικές ηγεσίες του τόπου ενδιαφέρθηκαν σοβαρά για το
θέμα των Αλυκών. Στα πλαίσια της αξιοποίησης της Δημόσιας περιουσίας μπορεί να
ξυπνήσουμε ένα πρωί και οι Αλυκές να έχουν κάνει φτερά. Γι’ αυτό κ.Δήμαρχε να ζητήσετε να
μας παραχωρήσουν τη χρήση του χώρου. Να κοιτάξουμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για το
χώρο αυτό και να εντάξουμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα μελέτη για την αξιοποίηση του χώρου των
Αλυκών.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Υπάρχει το θέμα το ιδιοκτησιακό και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε όσο γίνεται
θετικά. Χρειαζόμαστε μία μελέτη συνολική για να αναδείξουμε αυτό το πράγμα.
Α.ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Οι Αλυκές έχουν βραβευτεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ και έχουν κηρυχθεί από το
Υπουργείο Πολιτισμού ως Βιομηχανικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Να διεκδικήσουμε από το
ΥΠ.ΠΟ. κονδύλια για την ανάδειξη του χώρου αυτού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι Αλυκές είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Λευκάδας και δεν θα το αφήσουμε να
πουληθεί. Τις Αλυκές τις βλέπουμε όλοι με ιδιαίτερη ευαισθησία.
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: «Αποκατάσταση
κτιρίων στις Αλυκές Αλεξάνδρου» προϋπολογισμού 115.000,00 €.
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Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 138/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

