ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 32/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 357
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 15.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
31225/14-10-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σώλος Φώτιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γεωργάκης Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος
Σίδερης Αντώνιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Ανδρέας
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Λάζαρη Πηνελόπη
Βεργίνης Ξενοφών
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Αραβανής Γεράσιμος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Στραγαλινός Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μικρώνης Ζώης
Γαβρίλης Δημήτριος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προτάσσεται ομόφωνα το 20 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
ΘΕΜΑ 20ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 32/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για το νέο χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή Καλάμου και
Καστού.
Εισηγητές: κ.Κώστας Αραβανής-Δήμαρχος
Κ.Σώλος Φώτιος-Αντιδήμαρχος
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Ο Δήμαρχος, κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. το αριθμ.
2409/15-7-2011 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας τη ΠΙΝ

και

το

αριθμ.

32353/7999/27-7-11

έγγραφο του Τμήματος Αλιείας Λευκάδας και προτείνει:
α) Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να συζητά με το Δήμο Λευκάδας βασικά ζητήματα που
τον αφορούν.
β) Να ανακληθεί η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη χωροθέτηση
υδατοκαλλιεργειών στα νησιά Κάλαμος και Καστός.
γ) Το ΥΠΕΚΑ να μην προχωρήσει στη χωροθέτηση.
Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος, κ.Φώτιος Σώλος, είπε στο Δ.Σ.:
Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών που φέρνει το ΥΠΕΚΑ,
ύστερα από τη θετική γνωμοδότηση της Περιφέρειας, είναι καταστροφικό για τον Κάλαμο και τον
Καστό. Πιστεύω όμως ότι θα προκαλέσει ζημιά και στον τουρισμό της Λευκάδας για τον εξής
λόγο: Η Λευκάδα είναι ένα τουριστικό νησί, δηλαδή σημαντικό μέρος των εισοδημάτων των
κατοίκων προέρχονται από τον τουρισμό.
Στα δύο νησιά υπάρχουν πέντε λιμάνια (τρία στον Κάλαμο και δύο στον Καστό) και
αρκετές παραλίες όπου τα τουριστικά σκάφη αγκυροβολούν και έτσι αναπτύσσεται ένα δίκτυο το
οποίο έχει σαν αφετηρία τη μαρίνα της Λευκάδας, περνάει από διάφορους ενδιάμεσους
προορισμούς, μεταξύ αυτών τον Κάλαμο και τον Καστό.
Αντιλαμβάνεστε, κύριοι συνάδελφοι, τι θα συμβεί αν πέντε λιμάνια και δεκάδες παραλίες,
κοντά στη Λευκάδα, εγκλωβιστούν με ιχθυοτροφεία;
Γι’ αυτό κύριοι συνάδελφοι εισηγούμαι την κατηγορηματική αντίθεσή μας και την έντονη
διαμαρτυρία μας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών στην
περιοχή μας και να στηρίξουμε τις αποφάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλάμου και Καστού.
Στη συνέχεια ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πέτρος Γιαννούτσος διάβασε την απόφαση του
Πανκαστιοτικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΚΑΣΤΟΣ», η οποία έχει ως εξής:
« Ο Πανκαστιοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΚΑΣΤΟΣ», κατόπιν των ενεργειών του
Αντιπεριφερειάρχη κ.Βερύκιου, των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών κ.Μαλακάση και κας
Σαρδελή, καθώς και της Δ/νσης Αλιείας Λευκάδας να γνωμοδοτήσουν υπέρ της ένταξης της
νήσου Καστού στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειώνιχυοκαλλιεργειών, αγνοώντας παντελώς τη βούληση των κατοίκων του νησιού, η οποία είναι
κάθετα αντίθετη στην ανωτέρω χωροθέτηση
Α) Καταδικάζει τις απαράδεκτες ανωτέρω ενέργειες.
Β) Στηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καστού καθώς και τις
σχετικές ενέργειες του Δημάρχου Λευκάδας για την ακύρωση της απόφασης της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων περί ένταξης της νήσου Καστός στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την ανάπτυξη
υδατοκαλλιεργειών-ιχθυοκαλλιεργειών.
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Γ) Ζητά από το ΥΠΕΚΑ την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης ούτως ώστε να μην
καταστραφεί το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος του νησιού μας και να παραμείνει τόπος έλξης θαλασσίου
τουρισμού και περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης.
Ζητά επίσης την αμέριστη συμπαράσταση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου
Λευκάδας, καθώς και του Βουλευτή Λευκάδας, κ.Σπ.Μαργέλη».
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Είμαστε όλοι υπέρ της ανάπτυξης που είναι στα πλαίσια της προστασίας του
περιβάλλοντος και του σεβασμού της αξιοπρέπειας της ανθρώπινης ζωής. Το Δ.Σ. πρέπει να
δώσει έμφαση στα νησιά Κάλαμος και Καστός γιατί η ανάπτυξη των δύο αυτών νησιών θα
προσθέσει περισσότερη ανάπτυξη στη Λευκάδα.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις
παραπάνω εισηγήσεις, (με 24 ψήφους συν 1 του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας
κ.Χριστόφορου Δρίζη)
Ομόφωνα αποφασίζει
α) Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να συζητά με το Δήμο Λευκάδας βασικά ζητήματα που
τον αφορούν.
β) Να ανακληθεί η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη χωροθέτηση
υδατοκαλλιεργειών στα νησιά Κάλαμος και Καστός.
γ) Το ΥΠΕΚΑ να μην προχωρήσει στη χωροθέτηση.
δ) Εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του και την έντονη διαμαρτυρία του στο νέο
ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή και στηρίζει τις
αποφάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλάμου και Καστού.
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι κ.κ.Ξ.Βεργίνης, Π.Λάζαρη, Α.Καββαδάς, Γ.Μαργέλης,
Β.Μελάς, Ι.Μεσσήνης
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 357/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

