ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 161
Στη Λευκάδα σήµερα στις 22 του µηνός Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 12627/17-52013 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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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Αραβανής Σπυρίδων
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Βεργίνης Ξενοφών
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Φίλιππας Γεώργιος
Αραβανής Γεράσιµος
Νικητάκης Μάρκος
Καββαδάς Αθανάσιος
Βλάχος Σπυρίδων
∆ρακονταειδής Κων/νος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Σίδερης Αντώνιος
Μακρυγιώργου Νίκη
Μεσσήνη Κερασούλα
Καρβούνης Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν απών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προτάσσεται οµόφωνα το 20ο θέµα της Η.∆.
ΘΕΜΑ 20ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 13/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής για µελέτη ΣΧΟΟΑΠ πρώην ∆ήµου Απολλωνίων.
Εισηγητής: Αραβανής Ελευθέριος, Πρόεδρος ∆.Σ.
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Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και προεδρεύει ο κ.Αθ.Καββαδάς.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ.Ελευθέριος Αραβανής, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Με την αριθµ. πρωτ. 2990/25-5-2010 σύµβαση του ∆ήµου Απολλωνίων, τα
συµπράττοντα γραφεία µελετών «Μαρία Αλεξάκη - Ματθαίος Χατζηγιάννης - ∆ηµήτρης
Σταµατιάδης - Κώστας Λογοθέτης - Χαρίλαος Αντωνόπουλος - ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» ανέλαβαν την εκπόνηση της µελέτης «Σχέδιο
Χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλεως ∆ήµου Απολλωνίων» που
χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» µε το ποσό των 190.000 €. Η µελέτη αυτή
αφορά περίπου το 40% της γεωγραφικής έκτασης του νέου ενοποιηµένου ∆ήµου Λευκάδας.
Σύµφωνα µε το Ν.2508/97 µπορούν να εκπονούνται µέχρι τρεις µελέτες ΣΧΟΟΑΠ στα
διοικητικά όρια ενός ∆ήµου.
Συνολικά για τη µελέτη προβλέπεται η εκπόνησή της σε τρία στάδια (Α΄, Β1΄ και Β2΄), εκ
των οποίων έχει ολοκληρωθεί το πρώτο µε τη δηµόσια παρουσίαση που έγινε στις 18-11-2010
και το δεύτερο µε τη δηµόσια παρουσίαση που έγινε στις 10-11-2011. Στην παρουσίαση του
πρώτου σταδίου έγιναν διάφορες παρατηρήσεις από τους παρευρισκόµενους και ακολούθως
µε

την

αριθµ.

121/25-11-2010

απόφαση

του

∆ηµοτικού

Συµβουλίου

Απολλωνίων,

συγκροτήθηκε δωδεκαµελής επιτροπή για την υποβολή διορθωτικών προτάσεων επί του Α’
σταδίου. Η επιτροπή κατέληξε στο αριθ. πρωτ. 7999/30-12-2010 πρακτικό το οποίο τέθηκε
υπόψη των µελετητών προκειµένου να το λάβουν υπόψη κατά τη σύνταξη του Β1΄ σταδίου της
µελέτης. Στην παρουσίαση του δευτέρου σταδίου έγιναν επίσης διάφορες παρατηρήσεις από
τους παρευρισκόµενους και συµφωνήθηκε η συγκρότηση νέας επιτροπής για να υποβάλει
προτάσεις επί του Β1΄ σταδίου. Η επιτροπή αυτή όµως συγκροτήθηκε άτυπα από τους
πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων και ορισµένους ιδιώτες, χωρίς µάλιστα να προσκληθεί ο
ορισµένος εκπρόσωπος του ΤΕΕ και συνεδρίασε µία µόνο φορά κατά την οποία κατέγραψε
κάποιες παρατηρήσεις σε κείµενο που υπογράφεται από τον προεδρεύοντα δηµοτικό
σύµβουλο κ. Πραξιτέλη Σούνδια.
Προκειµένου όµως να γίνει µία συστηµατικότερη αξιολόγηση του Β1΄ σταδίου και µία
ευρύτερη καταγραφή απόψεων, κρίνεται απαραίτητο να συγκροτηθεί επίσηµα µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου µία νέα επιτροπή που θα απαρτίζεται από µία αντιπροσωπευτική
οµάδα ατόµων που θα καταλήξει σε µία καλύτερα επεξεργασµένη πρόταση. Όλες οι σχετικές
διορθώσεις – συµπληρώσεις της επιτροπής µπορούν να επικυρωθούν µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και να δοθούν στους µελετητές προκειµένου να τις λάβουν υπόψη κατά
τη σύνταξη του Β2΄ σταδίου.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω εισηγούµαστε τη στελέχωση της επιτροπής ως ακολούθως:


Με δηµοτικούς συµβούλους όλων των παρατάξεων



Με υπηρεσιακούς παράγοντες του ∆ήµου που επιβλέπουν την µελέτη



Με εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε.
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Προς τούτο προτείνεται να επιλεγούν κατά προτίµηση µέλη της αρχικής επιτροπής που
είχε οριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Απολλωνίων, οι οποίοι είναι και πάλι δηµοτικοί
σύµβουλοι στην παρούσα περίοδο.
Στη συνέχεια ο κ.Ελ.Αραβανής προτείνει ως µέλη της Επιτροπής:
- Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ.Ν.Βικέντιο, ∆.Γαβρίλη, Β.Μελά, Ν.Μπραντζουκάκη,
Α.Σίδερη, Γ.Μαργέλη, Ελ.Αραβανή, Σπ.Βλάχο.
- Τους υπηρεσιακούς παράγοντες που επιβλέπουν τη µελέτη κ.κ.Γιώργο Σκλαβενίτη και
Θωµά Κατωπόδη.
- Τον κ.∆ηµήτριο Κατωπόδη, ως εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε.
Ν.ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ: Καλό θα ήταν στην Επιτροπή να µπει και ο µηχανικός Χρήστος
Κατηφόρης, που είναι από τη Νότια Λευκάδα και γνωρίζει το θέµα πολύ καλά.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση και τη συµπληρωµατική πρόταση του κ.Ν.Μπραντζουκάκη,
Οµόφωνα αποφασίζει
Τη συγκρότηση επιτροπής για µελέτη ΣΧΟΟΑΠ πρώην ∆ήµου Απολλωνίων,
αποτελούµενη από:
- Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ.Ν.Βικέντιο, ∆.Γαβρίλη, Β.Μελά, Ν.Μπραντζουκάκη,
Α.Σίδερη, Γ.Μαργέλη, Ελ.Αραβανή, Σπ.Βλάχο.
- Τους υπηρεσιακούς παράγοντες που επιβλέπουν τη µελέτη κ.κ.Γιώργο Σκλαβενίτη και
Θωµά Κατωπόδη.
- Τον κ.∆ηµήτριο Κατωπόδη, ως εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε.
- Τον µηχανικό κ.Χρήστο Κατηφόρη.
Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο κ.Γ.Μαργέλης

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 161/13.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ
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