ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 288
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
20:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 24542/19-11-2015 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. Γεωργάκης Γεώργιος
Λώλη Γεωργία
1.
2. Νικητάκης Μάρκος
Γαζής Πάνος
2.
Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3.
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
4.
Καββαδάς Αθανάσιος
5. Κούρτης Φίλιππος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
Γράψας Αθανάσιος
6.
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8. Βλάχος Κων/νος
8.
9. Γκογκάκης Γρηγόρης
9.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
12. Φίλιππας Γεώργιος
12.
13. Θερµός Ευάγγελος
13.
14. Κοντογεώργης Ηλίας
14.
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
έναρξη της Η.∆. και µετά την συζήτηση των δύο
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16.
θεµάτων Ε.Η.∆.
17. Τριλίβας Χρήστος
17.
18. Μαργέλης Σπυροπάνος
18.
Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, Κοντογεώργης Ηλίας
19. Κατωπόδη Ευανθία
19.
Καρφάκη Μαριάννα και Γληγόρης Κων/νος,
20. Καρφάκη Μαριάννα
20.
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος
21. Βικέντιος Νικόλαος
21.
της Η.∆.
22. Σκληρός Παναγιώτης
22.
23. Αραβανής Βασίλειος
23.
Ο ∆.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος, αποχώρησε πριν
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24.
ου
την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
25. Σκληρός Φίλιππος
25.
26. Καββαδάς Θωµάς
26.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
27. Γληγόρης Κων/νος
27.
ου
την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
28.
28.
29.
29.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν
30.
30.
ου
την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 1 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 25ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Ενηµέρωση ∆.Σ. σχετικά µε την πορεία της Πράξης Εφαρµογής του Ρ/Σ Νυδριού-Μ. Αυλακίου
(Ν. 4315/14).
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
Θ. Κατωπόδης, Πρ/νος Πολεοδοµικών Εφαρµογών
της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. οικ.1804/23-07-1990 Απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας «Έγκριση πολεοδοµικής µελέτης
εντός ορίων και επέκτασης των οικισµών Νυδρίου - Μ. Αυλακίου Ν. Λευκάδας Κοινοτήτων Νυδριού
και Νεοχωρίου» (ΦΕΚ 424 ∆'/1990)
2. Την αριθµ. 140/24-06-1991 Απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας «Καθορισµός ορίων στους οικισµού
Νυδρί- Μ.Αυλάκι Ν.Λευκάδας» (ΦΕΚ 467 ∆'/1991)
3. Την αριθµ. οικ. 331-446/29-4-1992 απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας «Αναθεώρηση εγκεκριµένου
Πολεοδοµικού σχεδίου εντός των ορίων και επέκτασης των οικισµών Νυδριού- Μ. Αυλακίου Ν.
Λευκάδας, Κοινοτήτων Νυδριού και Νεοχωρίου» (ΦΕΚ 637 ∆'/1992).
4. Την αριθ. οικ. 901/15-3-1993 Απόφαση του Νοµάρχη Λευκάδας «∆ιόρθωση της οικ. 331-446/29-41992 Αποφ. Νοµάρχη Λευκάδας» (ΦΕΚ 326/∆/1993).
5. Την αριθ. πρωτ. 96 σύµβαση ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης «Β’ & Γ’ κεφάλαιο Πράξη
Εφαρµογής Ρυµοτοµικού Σχεδίου Νυδρί-Μ. Αυλάκι οικισµών Νυδρί - Μ.Αυλάκι Ν. Λευκάδας µε
πληθυσµό κάτω των 2.000 κατοίκων» που υπογράφηκε στις 15.09.1995 από τον Πρόεδρο του
Συνδέσµου “Αποχέτευσης & Προστασίας Περιβάλλοντος Κοινοτήτων Νυδρί, Νεοχώρι, Βλυχού
Πλατυστόµων και Χαραδιατίκων” και τους αναδόχους σύµφωνα µε την 12/1995 απόφαση του
Συνδέσµου “Αποχέτευσης & Προστασίας Περιβάλλοντος Κοινοτήτων Νυδρί, Νεοχώρι, Βλυχού,
Πλατυστόµων και Χαραδιάτικων».
6. Το Ν.4315/2014 άρθρο 6 παρ.4 όπου σαφώς αναφέρει: «Σε εκκρεµείς διαδικασίες πολεοδόµησης
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2. Στις περιπτώσεις που κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος έχει δοθεί εντολή σύνταξης του Κεφαλαίου Γ΄ της πράξης εφαρµογής, µε απόφαση του
αρµόδιου για την κύρωση της πράξης εφαρµογής, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του οικείου
δηµοτικού συµβουλίου, οι ως άνω εκκρεµείς διαδικασίες δύνανται να υπάγονται στις προϊσχύουσες
διατάξεις περί εισφοράς γης των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1». Η περίπτωση της
υπό σύνταξης Π.Ε. που προαναφέραµε εµπίπτει στις διατάξεις του ως άνω άρθρου του
Ν.4315/2014 αφού έχει ανατεθεί και βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης το Κεφάλαιο Γ΄ της
υπό σύνταξη Π.Ε.
7. Το υπ’ αριθ. 10180/Φ.5.31/28-5-2015 έγγραφο της ∆/νσης Πολ/µίας και Περιβ/ντος, Τµήµα
Πολεοδοµικών Εφαρµογών του ∆ήµου µας, προς το ΥΠΑΠΕΝ για τη χορήγηση διευκρινήσεων.
8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ∆ΤΕ/β/25259/13-7-2015 απαντητικό προς το ∆ήµο έγγραφο του ΥΠΑΠΕΝ µε
το οποίο χορηγούνται οι διευκρινήσεις που ζητήθηκαν.
9. Το γεγονός ότι από τα στοιχεία της υπό ολοκλήρωση µελέτης πράξης εφαρµογής ΝυδριούΜ.Αυλακίου προκύπτει ότι από το σύνολο των 976 τελικών οικοπέδων τα 542 δηλαδή το 55,53%
έχουν πρόσωπο σε αδιάνοικτο δρόµο του Ρ.Σ. για την διάνοιξη των οποίων θα απαιτηθεί η
καταβολή στους δικαιούχους αποζηµίωση από το ∆ήµο.
10. Το γεγονός ότι το συνολικό εµβαδόν των ρυµοτοµούµενων ιδιοκτησιών για τη δηµιουργία
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων ανέρχεται στα 151.302,80 µ2 (132.902,49+18.460,31), ενώ
το σύνολο της υπολογισθείσας, στην υπό σύνταξη Π.Ε., εισφοράς σύµφωνα µε το Ν.1337/1983
ανέρχεται στα 90.936,96 µ2. Εποµένως από τα παραπάνω προκύπτει έλλειµµα γης για το ∆ήµο
εµβαδού 60.365,84µ2 το οποίο θα απαιτηθεί να αποζηµιώσει.
11. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα να αποζηµιώσει την ως άνω
έκταση που αποτελεί και τη διαφορά ισοζυγίου ρυµοτοµούµενων εκτάσεων και εισφοράς σε γη.
Εποµένως δε θα µπορέσει να υλοποιηθεί το σχέδιο, µε συνέπεια το 55% περίπου των τελικών
ιδιοκτησιών να µην καταστούν οικοδοµήσιµα. Επίσης οι δε ιδιοκτησίες, τµήµατα των οποίων
γίνονται Κ.Χ. ή Κ.Φ. χώροι δε θα καταστεί δυνατόν να αποζηµιωθούν σε γη ή σε χρήµα,
παραµένοντας δεσµευµένες και αναξιοποίητες.
12. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.4 του Ν.4315/2014 οι εισφορές σε γη των ιδιοκτησιών
που εντάχθηκαν στο Ρ.Σ. αυξάνονται σε σχέση µε τις ισχύουσες στο Ν.1337/83 για τους οικισµούς
µε πληθυσµό κάτω των 2000 κατοίκων όπως είναι το Νυδρί και το Μ.Αυλάκι. Εποµένως εξ αυτού
του λόγου θα µειωθεί η διαφορά ισοζυγίου ρυµοτοµούµενων Κ.Χ. και Κ.Φ. εκτάσεων καθώς και της
εισφοράς γης που θα προκύψει από την πράξη εφαρµογής.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.4315/2014,
η υπό σύνταξη πράξη εφαρµογής Ρ.Σ. Νυδριού - Μ.Αυλακίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί µε βάσει τις
διατάξεις περί εισφοράς γης των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ως άνω νόµου
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βάσει των οποίων µπορεί να βελτιωθεί το ισοζύγιο διαφοράς της έκτασης που προκύπτει από τη
ρυµοτόµηση για δηµιουργία Κ.Χ. και Κ.Φ. χώρων και της έκτασης που προκύπτει από την εισφορά σε
γη των ιδιοκτησιών που εντάσσονται στο σχέδιο, µε συνέπεια να καθίσταται εφικτή η υλοποίηση του
σχεδίου.»
Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι δηµοτικοί σύµβουλοι.
Μαργέλης Σπυροπάνος: Αυτή η πράξη εφαρµογής θα µπορούσε να έχει εγκριθεί εδώ και 2-3 χρόνια.
Αυτή η πράξη εφαρµογής είναι σε εκκρεµότητα 20 χρόνια και οι πολίτες αυτοί ταλαιπωρούνται όλα
αυτά τα χρόνια. Ο Νόµος λέει ότι µπορεί να πάµε καταρχήν µε τις νέες διατάξεις όταν έχει δοθεί εντολή
για το Γ΄κεφάλαιο. Αν υπάρχει αιτιολογηµένη απόφαση από το ∆.Σ. , µπορεί να πάει και µε τις παλιές
διατάξεις. Οφείλουµε να σεβαστούµε όλη αυτή την ταλαιπωρία του κόσµου και να κυρώσουµε την
πράξη εφαρµογής άµεσα. Το άλλο θα µας οδηγήσει σε περιπέτειες. Πρέπει να καταστήσουµε σαφές
και στο ∆.Σ. και στο κόσµο, πόσο θα αυξηθούν οι εισφορές.
Αραβανής Βασίλειος: Όπως έχουν σκανδαλωδώς διαµορφωθεί τα πράγµατα µέχρι τώρα, η εισήγηση
θεωρώ πως είναι προς την σωστή κατεύθυνση. ∆εν µπορεί το µικρό νησί µας να ταλαιπωρείται από τα
σχέδια και τα ρυµοτοµικά. Σας καλώ κ. ∆ήµαρχε να φτιάξετε µια επιτροπή που θα εξετάζει την πορεία
των σχεδίων πόλης, θα ενηµερώνει το ∆.Σ. και θα παίρνονται αποφάσεις.
Καββαδάς Θωµάς: Αν κατάλαβα καλά, δηµιουργούνται µε τη κατάσταση αυτή τεράστια προβλήµατα
στις ιδιοκτησίες. ∆ηµιουργείται µια µεγάλη αναστάτωση και πολλά προβλήµατα από αυτά που πάµε να
λύσουµε.
Ζουριδάκης Ευτύχιος: Το 2011 πήραµε µια απόφαση ένα βαλτωµένο σχέδιο και να το προχωρήσουµε.
Εφόσον το σχέδιο είναι έτοιµο να πάει στην Περιφέρεια να εγκριθεί και να τελειώνει.
Κοντογεώργης Ηλίας: Η περιοχή είναι καθηλωµένη εδώ και δεκαετίες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας
και κάθε είδους σκοπιµότητες. ∆εν ξέρω και είµαι ιδιαίτερα προβληµατισµένος αν µε την εισήγηση είναι
το πιο σωστό να προχωρήσουµε. Συµφωνώ µε την άποψη του κ. Αραβανή για την επιτροπή.
∆ήµαρχος: Έχουµε κατά συρροή εγκλήµατα για 25 χρόνια διότι εξυπηρετήθηκαν συµφέροντα. Από
πού προκύπτει ότι το σχέδιο ήταν εν εξελίξει? Αυτό που ειπώθηκε ότι το σχέδιο ήταν έτοιµο δεν ισχύει.
Από τη στιγµή που πήραµε την απάντηση από το Υπουργείο, είµαστε κι εµείς σε δίληµµα και το
συζητήσαµε το θέµα µε διάφορους ειδικούς και µε το Υπουργείο. Εκτιµήσαµε ότι αφενός υπάρχει
περίπτωση ότι αν το παλιό σχέδιο δεν προχωρήσει θα χάσουµε πολύ περισσότερο χρόνο, καταλήξαµε
να προχωρήσουµε µε το νέο νόµο για να εξαφανίσουµε τη διαδικασία πισωγυρίσµατος. Και σ΄ αυτή τη
περίπτωση, ρίσκο πήραµε.
Καρφάκη Μαριάννα: Γιατί δεν δοκιµάζετε να στείλετε για κύρωση το σχέδιο µε το παλιό Νόµο, έχω
αυτή την απορία.
Αφού τελείωσε η ενηµέρωση επί του θέµατος, το παρόν πρακτικό παίρνει αριθµό 288/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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