ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 270/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Ιουλίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 14240/13-7-2018
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 (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Γιαννιώτης Οδυσσέας
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
15
Βικέντιος Νικόλαος
15
16
Μήτσουρας Πέτρος
16
17
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Γληγόρης Κων/νος
19
20
Κατωπόδη Ευανθία
20
21
Θερµός Ευάγγελος
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Σκληρός Φίλιππος
23
24
Καββαδάς Θωµάς
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Γληγόρης Κων/νος και Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
ου
2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα, επανήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου πριν
ου
την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 Εκτός της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 20ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ κατά της εµπορευµατοποίησης και αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος της παραλίας «ΜΥΛΟΣ»
Αγ. Νικήτα Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
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Ύστερα από πρόταση του ∆ηµάρχου, κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα,
µε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος: «Απόφαση
∆.Σ κατά της εµπορευµατοποίησης και αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος της παραλίας «ΜΥΛΟΣ» Αγ. Νικήτα
Λευκάδας», λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος διάβασε την εισήγησή του, όπως διαµορφώθηκε, η οποία έχει ως εξής:
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας εκφράζει την κατηγορηµατική του αντίθεση στην µίσθωση της παραλίας
«Μύλος» Αγ. Νικήτα από την ΕΤ.Α.∆. Α.Ε. και την Κτηµατική Υπηρεσία.
Η παραλία «Μύλος», είναι µια παραλία σπάνιας οικολογικής αξίας, αποτελούµενη από αµµόλοφους,
αποικιζόµενη από σειρά σπάνιων ειδών αµµόφιλων, µεταξύ αυτών και «Κρίνα της θάλασσας», τα οποία έχουν
καταγραφεί σε λιγοστές µόνο περιοχές του δικτύου Natura στην Ελλάδα και συγκαταλέγονται στην κατηγορία
«σηµαντικά είδη χλωρίδας». Παράλληλα φιλοξενεί περιοδικά θαλάσσιες χελώνες για την γέννηση και επώαση των
αυγών τους.
Ο οικότοπος αυτός προστατεύτηκε συνειδητά από σειρά γενεών των ντόπιων κατοίκων. ∆εν είναι τυχαίο που δεν
χαράχτηκε ποτέ δρόµος πρόσβασης προς την παραλία, προκειµένου να µην επιβαρυνθεί. Μια επιλογή που συνεχίζει
η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η εµπορική εκµετάλλευση της, θα οδηγήσει στην καταστροφή και στην αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος,
την τελευταία ανέγγιχτη παραλία της Τ.Κ. του Αγίου Νικήτα.
Οι αρµόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Οικονοµικών, ΕΤ.Α.∆. Α.Ε., Κτηµατική Υπηρεσία, κ.λπ.) είναι ενηµερωµένες
εγγράφως και προφορικώς για τις ενέργειες του ∆ήµου Λευκάδας και άλλων υπηρεσιών, για τα γεγονότα που
διαδραµατίστηκαν καθώς και για τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας.
Στις 15-7-2018 σε λαϊκή συνέλευση κατοίκων, φορέων και επαγγελµατιών της Τ.Κ. του Αγ. Νικήτα, παρουσία του
∆ηµάρχου, του Αντιπεριφερειάρχη και του Βουλευτή Λευκάδας και των περισσοτέρων επικεφαλής των παρατάξεων
του ∆.Σ., αποφασίσθηκε οµόφωνα σειρά ενεργειών για να αποτραπεί η εµπορική εκµετάλλευσή της παραλίας.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας εµµένει στην διατήρηση της φυσιογνωµίας της παραλίας « Μύλος»
στον Αγ. Νικήτα Λευκάδας και δεν θα ανεχτεί την έµµεση ή άµεση αλλοίωση της.
Είναι προφανές, και όλοι οφείλουν να το αντιληφθούν, ότι δεν πρέπει να υποταχθούν τα πάντα στην λογική του
κέρδους.
Για τους λόγους αυτούς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας:
ΖΗΤΑ
1.
την οριστική ανάκληση των αποφάσεων της µίσθωσης του παλαιού Αιγιαλού όπως και την παραχώρηση
απλής χρήσεως της παραλίας «ΜΥΛΟΣ», τόσο από την από την ΕΤ.Α.∆ όσο και από την Γενική Γραµµατεία
∆ηµόσιας Περιουσίας ως εποπτεύουσα της Κτηµατικής Υπηρεσίας.
2.
Να αλλάξει άµεσα το ισχύον θεσµικό πλαίσιο που αφορά την χρήση και εκµετάλλευση του αιγιαλού και της
παραλίας και να δοθεί αποκλειστικά και µόνο στους ΟΤΑ η αρµοδιότητα διοίκησης και διαχείρισης του αιγιαλού και
παραλίας στα όρια δικαιοδοσίας τους.»
Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος πρότεινε στο ∆ηµ. Συµβούλιο να ληφθεί µία οµόφωνη απόφαση που θα
ισχυροποιεί τη θέληση της κοινωνίας.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της ανωτέρω πρότασης του κ. ∆ηµάρχου, ψήφισαν δεκαεννέα (19) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Ο ∆.Σ. Ευστάθιος Βλάχος ψηφίζει µόνο το σκέλος που αφορά στο να δοθούν οι παραλίες στο ∆ήµο.
Κατά ψήφισαν τέσσερις (4) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Καββαδάς Θωµάς, Φρεµεντίτης Χριστόφορος, Γληγόρης
Κων/νος και Κατωπόδη Ευανθία.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος είπε: Η απόφαση αυτή είναι κακή, δεν µπορούµε να ξεχωρίσουµε την παραλία «Μύλος»
από τις άλλες παραλίες. Θα πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος σχεδιασµός για την διαχείριση των παραλιών.
Οι ∆.Σ. Καββαδάς Θωµάς και Φρεµεντίτης Χριστόφορος, είπαν: όλες οι παραλίες ανοιχτές για τον λαό.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας εκφράζει την κατηγορηµατική του αντίθεση στην µίσθωση της παραλίας
«Μύλος» Αγ. Νικήτα από την ΕΤ.Α.∆. Α.Ε. και την Κτηµατική Υπηρεσία.
Η παραλία «Μύλος», είναι µια παραλία σπάνιας οικολογικής αξίας, αποτελούµενη από αµµόλοφους,
αποικιζόµενη από σειρά σπάνιων ειδών αµµόφιλων, µεταξύ αυτών και «Κρίνα της θάλασσας», τα οποία έχουν
καταγραφεί σε λιγοστές µόνο περιοχές του δικτύου Natura στην Ελλάδα και συγκαταλέγονται στην κατηγορία
«σηµαντικά είδη χλωρίδας». Παράλληλα φιλοξενεί περιοδικά θαλάσσιες χελώνες για την γέννηση και επώαση των
αυγών τους.
Ο οικότοπος αυτός προστατεύτηκε συνειδητά από σειρά γενεών των ντόπιων κατοίκων. ∆εν είναι τυχαίο που δεν
χαράχτηκε ποτέ δρόµος πρόσβασης προς την παραλία, προκειµένου να µην επιβαρυνθεί. Μια επιλογή που συνεχίζει
η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η εµπορική εκµετάλλευση της, θα οδηγήσει στην καταστροφή και στην αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος,
την τελευταία ανέγγιχτη παραλία της Τ.Κ. του Αγίου Νικήτα.
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Οι αρµόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Οικονοµικών, ΕΤ.Α.∆. Α.Ε., Κτηµατική Υπηρεσία, κ.λπ.) είναι ενηµερωµένες
εγγράφως και προφορικώς για τις ενέργειες του ∆ήµου Λευκάδας και άλλων υπηρεσιών, για τα γεγονότα που
διαδραµατίστηκαν καθώς και για τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας.
Στις 15-7-2018 σε λαϊκή συνέλευση κατοίκων, φορέων και επαγγελµατιών της Τ.Κ. του Αγ. Νικήτα, παρουσία του
∆ηµάρχου, του Αντιπεριφερειάρχη και του Βουλευτή Λευκάδας και των περισσοτέρων επικεφαλής των παρατάξεων
του ∆.Σ., αποφασίσθηκε οµόφωνα σειρά ενεργειών για να αποτραπεί η εµπορική εκµετάλλευσή της παραλίας.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας εµµένει στην διατήρηση της φυσιογνωµίας της παραλίας « Μύλος»
στον Αγ. Νικήτα Λευκάδας και δεν θα ανεχτεί την έµµεση ή άµεση αλλοίωση της.
Είναι προφανές, και όλοι οφείλουν να το αντιληφθούν, ότι δεν πρέπει να υποταχθούν τα πάντα στην λογική του
κέρδους.
Για τους λόγους αυτούς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας:
ΖΗΤΑ
1. Την οριστική ανάκληση των αποφάσεων της µίσθωσης του παλαιού Αιγιαλού όπως και την παραχώρηση απλής
χρήσεως της παραλίας «ΜΥΛΟΣ», τόσο από την από την ΕΤ.Α.∆ όσο και από την Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας
Περιουσίας ως εποπτεύουσα της Κτηµατικής Υπηρεσίας.
2. Να αλλάξει άµεσα το ισχύον θεσµικό πλαίσιο που αφορά την χρήση και εκµετάλλευση του αιγιαλού και της
παραλίας και να δοθεί αποκλειστικά και µόνο στους ΟΤΑ η αρµοδιότητα διοίκησης και διαχείρισης του αιγιαλού και
παραλίας στα όρια δικαιοδοσίας τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 270/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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