ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ.:4ην /2015 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής
κοινότητας Τσουκαλάδων του Δήμου Λευκάδας
Αριθμ. Απόφασης :9 /2015
Στις Τσουκαλάδες και στο τοπικό Γραφείο Τσουκαλάδων σήμερα την 7η του μήνα
Μαρτίου του έτους 2015,ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00πμ. ήλθε σε συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Τσουκαλάδων μετά την
έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 88,90
του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών
ευρέθησαν παρόντα τρία (3) μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βεργίνης Αποστόλης
2. Ροντογιάννης Αναστάσιος
3.Σταματέλος Ευάγγελος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας του Τ.Σ Κονιδάρη Νικολέττα για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 2ο :Απόφαση ΤΣ σχετικά με τον καθαρισμό της παραλίας Γιαλού Σκάλα και
μεταφορά άμμου σε αυτήν
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ εισηγούμενος το 2ο θέμα είπε τα εξής:
Η Παραλία Γιαλού Σκάλα είναι μια ακόμη σημαντική παραλία για το χωριό μας. Μια
παραλία που συνδέεται παραδοσιακά με τους κατοίκους της ,όχι μόνο για την υπέροχη
βοτσαλωτή αμμουδιά της αλλά και για το πηγάδι της. Το πηγάδι που είχαν ανοίξει οι
πατεράδες μας και που με τα νερά του, στα χρόνια τα άνυδρα για το χωριό μας ,ήταν πηγή
πόσιμου νερού αλλά και για τις μπουγάδες που κατέβαιναν στο γιαλό για πλύσιμο.
Και αυτή η παραλία όπως και όλες της δυτικής Λευκάδας τα τελευταία χρόνια
μαραζώνουν από την αποψίλωση της άμμου. Τούτη η παραλία τα πρώτα χτυπήματα τα
δέχτηκε με τη διάνοιξη του δρόμου προς τον Άγιο Νικήτα. Γέμισε με πέτρες και βράχια που
ανεξέλεγκτα έριχνε ο εργολάβος.
Στο σχεδιασμό του Δήμου για προσάμμωση των παραλιών της δυτικής και όχι μόνο
Λευκάδας απουσίαζε η εν λόγω παραλία. Σε δημοτικό συμβούλιο που συζυτιόνταν ανάλογο
θέμα παρενέβηκα και ζήτησα να υπολογιστεί και η παραλία Γιαλού Σκάλα καθώς και τα
Πίσω Καμίνια και Αγιονέρι. Η απάντηση του Δημάρχου ήταν γενική ότι “δεν είναι δυνατόν
να προσαμμωθούν οι δεκάδες μικρές παραλίες”. Σε κατά ιδίαν συζήτηση με τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο κ.Σέρβο,αφού με ενημέρωσε ότι γνωρίζει την παραπάνω παραλία, με
διαβεβαίωσε ότι και αυτή θα προταθεί για προσάμμωση.
Σε πρόσφατη επίσκεψή μας στον Αντιπερειφερειάρχη Λευκάδας κ. Χαλικιά σε
έγγραφό του που μας έδειξε ,διαπιστώσαμε ότι προτείνονταν για προσάμμωση (και σωστά
ίσως) και όλες παραλίες της Ανατολικής Λευκάδας.Προκληκτικά απουσίαζε η Γιαλού Σκάλα.
Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή η παραπάνω παραλία είναι γεμάτη από πέτρες
κάτι, που καθιστά πολύ δύσκολη την πρόσβαση λουόμενων σε αυτήν. Είναι μια από τις
καλύτερες παραλίες του νησιού και πιστεύω ότι πρέπει να αναδειχθεί. Προτείνω τον
καθαρισμό της από τις πέτρες που υπάρχουν καθώς και την μεταφορά άμμου προκειμένου
να γίνει πιο προσβάσιμη
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου
αποφασίζει ομόφωνα:

Ζητά από το Δήμο Λευκάδας να γίνει ο καθαρισμός της παραλίας Γιαλού Σκάλα
από τις πέτρες που υπάρχουν καθώς και την μεταφορά άμμου προκειμένου να γίνει πιο
προσβάσιμη
Η Απόφαση αυτή πήρε αρ. 9/2015
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται
O Πρόεδρος
Βεργίνης Αποστόλης
Ακριβές Απόσπασμα
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου
Αποστόλης Βεργίνης

Τα μέλη
Όλα τα παρόντα μέλη
Ο/Η Γραμματέας

