ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 123/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 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. 6536/8-4-2019 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
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Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
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8
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9
Κατηφόρης Χρήστος
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Βικέντιος Νικόλαος
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κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
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Μήτσουρας Πέτρος
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Ζουριδάκης Ευτύχιος
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Σκληρός Φίλιππος
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Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
ο
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆. τα θέµατα: 5 , 6 και 12 της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, Καρφάκη Μαριάννα, και Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος
ου
της Η.∆. Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος. Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα επέστρεψε πριν
ου
την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆. Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 8ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για εξέταση αίτησης θεραπείας κατά της υπ’ αριθµ. 356/24-9-2018 απόφασής του και λήψη
επικαιροποιηµένης απόφασης για «Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισµό Φρυνίου ∆.Ε. Λευκάδας»
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
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Για το θέµα κλήθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Λευκάδας, κ. Γαντζίας Παναγιώτης, ο οποίος ήταν παρών.
Ο Πρ/νος της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας, κ. Κυριάκος Προκοπίου,
εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Με την υπ’ αριθµ.356/24-9-2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας
κύρωσης κοινόχρηστων χώρων στον οικισµό Φρυνίου κατόπιν αίτησης των Ασπρογέρακα Αριστείδη, Βερυκίου
∆ωροθέας, Μαργέλη Νίκης και Μαργέλη Σπυροπάνου. Κατά της απόφασης υπεβλήθη η υπ’ αριθµ.πρωτ.20418/1010-2018 αίτηση θεραπείας των Μαρίας Κατωπόδη, Παναγιώτη Κατωπόδη και Νικόλαου Νησιώτη µε την οποία οι
αιτούντες εκφράζουν αντιρρήσεις κατά της απόφασης αυτής για διαφόρους λόγους και ζητάνε την ακύρωσή της.
Συγκεκριµένα θέτουν θέµατα µη τήρησης των προδιαγραφών σύνταξης τοπογραφικών διαγραµµάτων, θέµατα
ιδιοκτησιακών διαφορών για τις οποίες έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις και θέµατα νοµιµότητας της ανωτέρω
απόφασης ∆.Σ. Ταυτόχρονα οι αιτούντες υπέβαλλαν την ίδια ηµέρα και προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε πανοµοιότυπο περιεχόµενο. Ακολούθως η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ζήτησε τις
απόψεις της υπηρεσίας µας επί της προσφυγής µε το αρ.πρωτ.220474/12-10-2018 έγγραφο και οι ενιστάµενοι
υπέβαλλαν την υπ' αρ.πρωτ.25899/14-12-2018 αίτηση συµπληρωµατική της αίτησης θεραπείας αναφέροντας ότι ο
προς κύρωση δρόµος µε ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00060 είναι καταχωρηµένος ως Ελληνικό ∆ηµόσιο και ζητώντας την
ανάκληση της υπ' αριθµ.356/2018 απόφασης ∆.Σ. Η υπηρεσία µας απέστειλε προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση τις
απόψεις της µε το υπ' αριθ.20863/18/4-2-2019 έγγραφο και συµπληρωµατικά µε το υπ' αριθ.πρωτ.οικ.4256/5-3-2019
έγγραφο απέστειλε την ως άνω αίτηση θεραπείας επισηµαίνοντας ότι σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2690/99
επιτρέπεται η υποβολή αίτηση θεραπείας µόνο όταν δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις δυνατότητα άσκησης
προσφυγής, ενώ στη συγκεκριµένη περίπτωση οι ενιστάµενοι είχαν την δυνατότητα να προσβάλλουν την υπ'
αριθµ.356/2018 απόφαση του ∆.Σ. ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σύµφωνα µε το άρθρο
118 του τµήµατος Β΄ του κεφαλαίου Ζ΄ του Ν.4555/18 (Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) που αντικατέστησε το άρθρο 227
του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως και πράγµατι έπραξαν. Σε απάντηση η Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση απέστειλε το υπ' αρ.πρωτ.61188/22-3-2019 έγγραφο, στο οποίο αναφέρει, επικαλούµενη εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών (42203/13-8-2018/αρ.27), ότι επιτρέπεται παράλληλα µε την άσκηση προσφυγής και η
υποβολή αίτησης θεραπείας. Με το ίδιο έγγραφο διαβιβάστηκε καταγγελία των ενιστάµενων απευθυνόµενη στον
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ως συµπληρωµατική των αρχικών προσφυγών και αιτήσεων θεραπείας,
για την οποία ζητούνται πάλι οι απόψεις της υπηρεσίας µας. Η καταγγελία αυτή, που παρατύπως και εκπροθέσµως
υποβάλλεται, υποστηρίζει οµοίως τη δυνατότητα παράλληλης υποβολής αίτησης θεραπείας και προσφυγής,
αναφέρεται πάλι σε θέµατα που όπως αναλύεται στη συνέχεια αποτελούν αντικείµενο εξέτασης στο επόµενο στάδιο
της διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων και θέτει θέµατα µη τήρησης της τυπικής διαδικασίας κατά τη
συνεδρίαση που ελήφθη η προσβαλλόµενη απόφαση του ∆.Σ. Συνεπώς µέχρι σήµερα δεν έχει ληφθεί απόφαση από
τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης επί των υποβληθέντων προσφυγών και ζητείται η απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου επί των αιτήσεων θεραπείας. Επί αυτών η υπηρεσία µας εισηγείται τα ακόλουθα:
Όπως αναφέρεται και στην υπ’ αριθµ.356/2018 απόφαση ∆.Σ., η διαδικασία κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων
χώρων, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3937/11 (ΦΕΚ 60 Α΄/31-3-2011) και της υπ’ αριθµ.39608/149-2011 Υ.Α./ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2200 Β΄/30-9-2011). Στην παρ.1 του άρθρου 2 της εν λόγω υπουργικής απόφασης
προβλέπεται ότι «Η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης του τοπογραφικού διαγράµµατος ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης
κλίµακας κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 γίνεται µε
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του οικείου δήµου η οποία λαµβάνεται οίκοθεν είτε µετά από πρόταση της ∆/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης είτε µετά από αίτηση οποιουδήποτε
έχοντος έννοµο συµφέρον προσώπου. Κατά περίπτωση παραδίδονται ή υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία στην
αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία του οικείου ∆ήµου η οποία µεριµνά για την συµπλήρωση του φακέλου, την εξέταση
τους, την υλοποίηση και προώθηση της προβλεπόµενης από τον νόµο διαδικασίας για την έκδοση της προβλεπόµενης
απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης». Στη συνέχεια της Υ.Α. αναφέρονται αναλυτικά οι
προδιαγραφές σύνταξης του τοπογραφικού διαγράµµατος και τα απαιτούµενα λοιπά δικαιολογητικά που πρέπει να
συνοδεύουν τον σχετικό φάκελο που θα προωθηθεί για την έκδοση της τελικής απόφασης από το αρµόδιο όργανο
(Συντονιστής Αποκ/νης ∆ιοίκησης). Ισχυρίζονται οι ενιστάµενοι ότι η αίτηση δεν έγινε από πρόσωπο που έχει έννοµο
συµφέρον επειδή υπεβλήθη από τον µελετητή Πολιτικό Μηχανικό ∆ιονύσιο Μεσσήνη. Όµως αυτό δεν είναι ακριβές
διότι η αίτηση αναφέρει τα ονόµατα και τα πλήρη στοιχεία (ΑΦΜ, Α∆Τ, διεύθυνση, τηλέφωνο) όλων των
ενδιαφεροµένων (Ασπρογέρακα Αριστείδη, Βερυκίου ∆ωροθέας, Μαργέλη Νίκης και Μαργέλη Σπυροπάνου) και η
υποβολή µόνο γίνεται διά του µηχανικού στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική µελέτη. Προς επιβεβαίωση
προσκοµίστηκαν από το µελετητή τρία τιµολόγια πληρωµής του από τους αιτούντες µε αιτιολογία «Αµοιβή για σύνταξη
µελέτης κύρωσης κοινοχρήστων χώρων στο Φρύνι Λευκάδας». Επιπλέον οι προσφεύγοντες αναφέρουν ότι επειδή ο
δρόµος µε ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00060 είναι καταχωρηµένος ως Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν υφίστανται οι νόµιµες προϋποθέσεις
για την έκδοση της υπ’ αριθµ.356/24-9-2018 απόφασης ∆.Σ. Ως προς αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ο ΚΑΕΚ
34026ΕΚ00060 αφορά κατά το µεγαλύτερο µέρος τον επαρχιακό δρόµο Λευκάδας - Τσουκαλάδων που πράγµατι
ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και από προφανές λάθος καταχώρησης στο Κτηµατολόγιο έχει συµπεριληφθεί στον ίδιο
ΚΑΕΚ και ο προς κύρωση δρόµος του οικισµού Φρυνίου που ξεκινά από τον επαρχιακό και κατευθύνεται προς τις
ιδιοκτησίες Κατωπόδη και Μαργέλη, ο οποίος εν µέρει προϋπήρχε ως κοινοτικός δρόµος και εν µέρει παραχωρήθηκε
στο ∆ήµο Λευκάδας µε την υπ' αριθµ.5010/1989 πράξη παραχώρησης. Το λάθος αυτό επιβεβαιώνει ακριβώς την
ανάγκη κύρωσης του δρόµου αυτού ως κοινόχρηστου δηµοτικού, ούτως ώστε να γίνει στη συνέχεια αίτηµα
διόρθωσης του Κτηµατολογίου και συνεπώς αυτό δεν αποτελεί εµπόδιο στην δροµολογούµενη διαδικασία αλλά
αντιθέτως πρόσθετο ενισχυτικό λόγο για την κίνησή της.
Περαιτέρω είναι απολύτως σαφές ότι η αρχική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, αποτελεί εντελώς
προκαταρκτικό στάδιο και απαιτείται µόνο για την έναρξη της διαδικασίας, ούτως ώστε να ακολουθήσει στη συνέχεια η
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σύνταξη και υποβολή από τον ενδιαφερόµενο του προβλεπόµενου φακέλου µε το τοπογραφικό διάγραµµα και τα
λοιπά στοιχεία σύµφωνα µε τις καθορισµένες προδιαγραφές της υπ’ αριθµ.39608/14-9-2011 Υ.Α. Στη συνέχεια
προβλέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 35 παρ.1γ του Ν.3937/11 ότι «Το παραπάνω τοπογραφικό διάγραµµα ή ο
ορθοφωτοχάρτης αναρτάται στο κατάστηµα του οικείου δήµου, στην ιστοσελίδα του και σε κεντρικό σηµείο του οικισµού
για είκοσι (20) ηµέρες και σχετική ανακοίνωση δηµοσιεύεται σε δύο (2) εφηµερίδες του οικείου δήµου και, εάν δεν
υπάρχουν, της οικείας περιφέρειας. Από την κατά τα ως άνω ανάρτηση και εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από
την τελευταία ανακοίνωση στον Τύπο υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν
σφαλµάτων ή τη συµπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάµενων κοινόχρηστων χώρων».
Συνεπώς η υποβολή αντιρρήσεων από κάθε ενδιαφερόµενο προβλέπεται σε επόµενο στάδιο µετά την
υποβολή και ανάρτηση του τοπογραφικού διαγράµµατος και όχι στην παρούσα φάση έναρξης της διαδικασίας στην
οποία δεν βρίσκουν ακόµα εφαρµογή οι προδιαγραφές της υπ’ αριθµ.39608/14-9-2011 Υ.Α. Στη φάση αυτή τα
στοιχεία που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόµενους για την έναρξη της διαδικασίας ήταν απολύτως επαρκή και
κατανοητά, καθόσον προσδιόριζαν µε σαφήνεια την περιοχή και τους προς κύρωση κοινόχρηστους χώρους και
συνοδεύονταν από τις σχετικές συµβολαιογραφικές πράξεις και τα προσαρτηµένα σε αυτές τοπογραφικά
διαγράµµατα. Η εξέταση της βασιµότητας των αντιρρήσεων των προσφευγόντων θα εξετασθεί στο επόµενο στάδιο
της διαδικασίας, µετά την ανάρτηση του προβλεπόµενου τοπογραφικού διαγράµµατος, το οποίο θα έχει
προηγουµένως ελεγχθεί από την υπηρεσία µας για την τήρηση των προδιαγραφών και την ακρίβειά του. Στη φάση
εκείνη θα εξετασθούν και όλα τα υπόλοιπα θέµατα που προβάλλουν οι ενιστάµενοι σε σχέση µε το ιδιοκτησιακό
καθεστώς και τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
Πέραν αυτού η προσβαλλόµενη απόφαση είναι µη εκτελεστή καθόσον σηµατοδοτεί µόνο την έναρξη µιας
διαδικασίας χωρίς να µπορεί να παράγει οποιοδήποτε άλλο άµεσο αποτέλεσµα και για το λόγο αυτό δεν
περιλαµβάνεται στις περιπτώσεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 116 του τµήµατος Β΄ του κεφαλαίου Ζ΄ του Ν.4555/18 (Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), στις
οποίες προβλέπεται έλεγχος νοµιµότητας της πράξης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
Όσον αφορά τα αναφερόµενα στην αίτηση θεραπείας περί µη πρόσκλησης των προέδρων των ∆ηµοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, πρέπει να αναφερθεί ότι το Φρύνι είναι οικισµός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας και δεν
αποτελεί Τοπική Κοινότητα. Το θέµα συνεπώς ανάγεται στις αρµοδιότητες του προέδρου της ∆.Κ. Λευκάδας, ο οποίος
θα πρέπει να προσκληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε δικαίωµα ψήφου, πράγµα το οποίο πράγµατι δεν έγινε στην
συνεδρίαση που λήφθηκε η υπ’ αριθµ.356/24-9-2018 απόφαση. Για το σκοπό αυτό η υπηρεσία µας απέστειλε στη
∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας το σχετικό αίτηµα των ενδιαφεροµένων για την κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων
χώρων στο Φρύνι και εκδόθηκε η υπ' αριθµ.5/15-3-2019 απόφαση του αρµόδιου συµβουλίου µε την οποία
γνωµοδοτεί οµόφωνα να γίνει δεκτό.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους εισηγούµαστε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κάνει εν µέρει δεκτή την υπ’
αριθµ.πρωτ.20418/10-10-2018 αίτηση θεραπείας των Μαρίας Κατωπόδη, Παναγιώτη Κατωπόδη και Νικόλαου
Νησιώτη µόνο ως προς την µη συµµετοχή του προέδρου της ∆.Κ. Λευκάδας µε δικαίωµα ψήφου και να λάβει νέα
ταυτόσηµη µε την υπ’ αριθµ.356/24-9-2018 απόφασης ∆.Σ. µε την ψήφο και του προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Λευκάδας, δηλαδή να εγκρίνει την αρ.15/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ. για την κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων σε
µεµονωµένο τµήµα του οικισµού Φρυνίου ∆.Ε. Λευκάδας, που περιλαµβάνει ένα δηµοτικό δρόµο (ΚΑΕΚ
34026ΕΚ00060) και τρεις παραχωρήσεις εδαφικών τµηµάτων σύµφωνα µε το συνηµµένο διάγραµµα του Εθνικού
Κτηµατολογίου, ώστε να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία που προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις µε
µέριµνα και δαπάνες του επισπεύδοντος που θα υποβάλλει πλήρη φάκελο στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου
Λευκάδας για τα περαιτέρω.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος είπε τα εξής: Τα θέµατα αυτά είναι πολεοδοµικά. Κακώς έρχονται στο ∆.Σ. Έπρεπε να
αρχίζουν και να τελειώνουν στην Πολεοδοµία. Θα ψηφίσω παρών.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία ψήφισε και ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Λευκάδας.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι (20) δηµοτικοί σύµβουλοι, συν ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Λευκάδας.
Παρών ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Σκληρός Φίλιππος.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
1.
Κάνει εν µέρει δεκτή την υπ’ αριθµ.πρωτ.20418/10-10-2018 αίτηση θεραπείας των Μαρίας Κατωπόδη,
Παναγιώτη Κατωπόδη και Νικόλαου Νησιώτη µόνο ως προς την µη συµµετοχή του προέδρου της ∆.Κ. Λευκάδας µε
δικαίωµα ψήφου.
2.
Την επικαιροποίηση της αρ. 356/2018 απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίνει την αρ.15/2018 απόφαση της
Ε.Π.Ζ. για την κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων σε µεµονωµένο τµήµα του οικισµού Φρυνίου ∆.Ε. Λευκάδας,
που περιλαµβάνει ένα δηµοτικό δρόµο (ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00060) και τρεις παραχωρήσεις εδαφικών τµηµάτων
σύµφωνα µε το συνηµµένο διάγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου, ώστε να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία που
προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις µε µέριµνα και δαπάνες του επισπεύδοντος που θα υποβάλλει
πλήρη φάκελο στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 123/2019.
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