ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26ης/18 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 349/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 17795/5-9-2018 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
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Γιαννιώτης Οδυσσέας
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Βλάχος Κων/νος
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Μήτσουρας Πέτρος
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
11
Θερµός Ευάγγελος
11
Καββαδάς Θωµάς
12
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
14
Παπαδόπουλος Ανδρέας
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
17
Ζουριδάκης Ευτύχιος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Σκληρός Φίλιππος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
19
20
Γληγόρης Κων/νος
20
21
Χαλικιάς Ευάγγελος
21
22
Αραβανής Βασίλειος
22
23
23
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
24
24
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την
ου
25
25
συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
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
δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να εγκρίνουν το
κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης των θεµάτων που αναγράφονται στην υπ΄ αριθ.
17795/5-9-2018 πρόσκληση, αναφέροντας τα εξής:
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:
ο
Α) για το 1 θέµα, διότι κατόπιν του αιτήµατος παραχώρησης από το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων προς τη Γενική Γραµµατεία
∆ηµόσιας Περιουσίας, οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών επεξεργάζονται επειγόντως την υπόθεση µε εντολή
του Γενικού Γραµµατέα για επίσπευση των ενεργειών και ζητούν µε το υπ' αριθ.πρωτ.17707/4-9-2018 έγγραφο για την λήψη
άµεσης απόφασης από το ∆.Σ. και υποβολή αιτήµατος για τροποποίηση των χρήσεων γης εντός της τρέχουσας εβδοµάδας,
δηλαδή µέχρι 7-9-2018.
ο
Β) για το 2 θέµα, λόγω της τελευταίας προθεσµίας ήτοι 10/9/2018, που ο ∆ήµος οφείλει να υποβάλλει, προς τη Ειδική
Γραµµατεία Ροµά, τις προτάσεις τους για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της δράσης «Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά».

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι δύο (22) ψήφους
αποφασίζει το κατεπείγον της συνεδρίασης για τους ανωτέρω λόγους.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ. 305ΚΦ Σχεδίου Πόλεως Λευκάδας.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
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Ο Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας, κ. Κυριάκος Προκοπίου, εισηγούµενος
το θέµα διάβασε την αρ. 14/2018 απόφαση της Ε.ΠΖ. σχετικά µε τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ. 305ΚΦ Σχεδίου
Πόλεως Λευκάδας, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 5ης/2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 14/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 5 Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου
Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 17570/31ης
η
8-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, µετά την µαταίωση λόγω έλλειψης απαρτίας της 4 Συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. κατά την 27
Αυγούστου 2018, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι
(6) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Φίλιππας Γεώργιος (Πρόεδρος)
Βλάχος Ευστάθιος
Περδικάρης Αθανάσιος
Πολίτης Σπυρίδων
Αρβανίτης Σπυρίδων
Βικέντιος Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Τα θέµατα 2,3 και 4 της Η.∆. προτάχθηκαν και συζητήθηκαν πριν το 1 θέµα της Η.∆.
ου
Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του
∆ήµου
ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆.: Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. για τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ. 305ΚΦ Σχεδίου Πόλεως Λευκάδας.
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ε.Π.Ζ. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης
θέµατος σχετικά µε τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ. 305ΚΦ Σχεδίου Πόλεως Λευκάδας.
Στη συνέχεια, ο κ. Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας,
εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε την πράξη εφαρµογής 5/95 του Σχεδίου Πόλεως Λευκάδας όπως διορθώθηκε στην περιοχή Βαρδανίων,
αρχικά µε την 6/15 και στη συνέχεια µε την 3/17 διορθωτική πράξη εφαρµογής λόγω του καθορισµού παλαιού αιγιαλού µε
συνέπεια την δηµιουργία του δηµοσίου ακινήτου µε Α.Β.Κ.133, το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατέστη κύριος των οικοδοµικών
τετραγώνων 302 που είναι αδόµητο και του κοινωφελούς 305 που βρίσκεται το Κέντρο Νεότητας και το 7ο Νηπιαγωγείο
Λευκάδας. Το Ο.Τ.305 ΚΦ χωρίζεται σε τρία τµήµατα και συγκεκριµένα σε τµήµα εµβαδού 2759,76 τ.µ. όπου βρίσκεται το κτίριο
του Κέντρου Νεότητας, σε τµήµα εµβαδού 1292,81 τ.µ. όπου βρίσκεται εγκατεστηµένο το Νηπιαγωγείο και σε τµήµα 1061,43 τ.µ.
που είναι αδόµητο και προβλέπεται από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως (ΦΕΚ 517 ∆΄/21-9-90) για µελλοντική χρήση
Νηπιαγωγείου. Τα δύο πρώτα τµήµατα προβλέπονταν από το σχέδιο πόλεως ενοποιηµένα σε ένα για χρήση Κέντρου Νεότητας,
αλλά επειδή το ένα τµήµα του διατέθηκε για την κατασκευή του Νηπιαγωγείου και το άλλο τµήµα του προορίζεται για τη στέγαση
του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα, έχει ήδη αποφασισθεί µε την υπ' αριθµ.257/10-7-2017 απόφαση του ∆.Σ. και βρίσκεται σε
εξέλιξη στην Περιφέρεια η διαδικασία τροποποίησης του σχεδίου πόλεως για την αλλαγή της χρήσης Κέντρου Νεότητας σε
Νηπιαγωγείο και Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα.
Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων έχει ήδη υποβάλλει αίτηµα προς τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου
Οικονοµικών, για την παραχώρηση του τµήµατος του Κέντρου Νεότητας στο Ο.Τ.305 ΚΦ και ολόκληρου του Ο.Τ.302 για τις
ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του ιδρύµατος στη Λευκάδας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του Τ.Ε.Ι. κρίθηκε
ότι θα πρέπει να παραχωρηθεί και το αδόµητο τµήµα των 1061,43 τ.µ. που προβλέπεται από το σχέδιο πόλεως για µελλοντική
χρήση Νηπιαγωγείου. Προς τούτο θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του σχεδίου πόλεως ως προς την αλλαγή της χρήσης και σε
αυτό το τµήµα του Ο.Τ.305 ΚΦ και από Νηπιαγωγείο να µετατραπεί σε Τ.Ε.Ι. Επειδή δε λόγω της δροµολογηµένης
µεταρρύθµισης στην Παιδεία, το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων προβλέπεται να ενοποιηθεί µε το Ιόνιο Πανεπιστήµιο, κρίνεται σκόπιµο η
νέα χρήση να αναφέρεται αντί για Τ.Ε.Ι. ως «Τριτοβάθµια Εκπαίδευση».
Για τη δυνατότητα κατάργησης της προβλεπόµενης χρήσης Νηπιαγωγείου στο τµήµα αυτό του Ο.Τ.305 ΚΦ, ζητήθηκε η
σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Λευκάδας µε το υπ' αριθ.πρωτ.οικ.17762/4-9-2018
έγγραφο ∆ηµάρχου Λευκάδας, στο οποίο επισηµαίνεται τα ακόλουθα: «Πέραν των υπαρχόντων σήµερα Νηπιαγωγείων στην
πόλη της Λευκάδας, έχουν εγκριθεί και προβλέπονται στον Τοµέα IV του Σχεδίου Πόλης Λευκάδας και οι ακόλουθοι πρόσθετοι
χώροι για µελλοντική ανέγερση νέων Νηπιαγωγείων: Στο Ο.Τ.381 οικόπεδο εµβαδού Ε=427,00 τ.µ., ο οποίος γειτνιάζει µε
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κοινόχρηστο χώρο εµβαδού Ε=776,00 τ.µ. Στο Ο.Τ.353 οικόπεδο εµβαδού Ε=453,14 τ.µ. Στο Ο.Τ.515 οικόπεδο εµβαδού
Ε=380,00 τ.µ., ο οποίος γειτνιάζει µε κοινόχρηστο χώρο εµβαδού Ε=475,00 τ.µ.». Κατόπιν αυτού η αρµόδια ∆ιεύθυνση απάντησε
µε το υπ' αριθ.πρωτ.2256/4-9-2018 έγγραφο ότι συµφωνεί για την αποδέσµευση του προβλεπόµενου χώρου Νηπιαγωγείου
εµβαδού 1066,30 τ.µ. στο Ο.Τ.305 προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Λευκάδας.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προτείνεται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει την τροποποίηση των χρήσεων γης στο Ο.Τ.305 ΚΦ επικαιροποιώντας την υπ' αριθµ.257/10-7-2017 απόφασή του,
ούτως ώστε το τµήµα των 2759,76 τ.µ. µε χρήση «Κέντρο Νεότητας» και το τµήµα των 1066,30 τ.µ. µε χρήση «Νηπιαγωγείο» να
µετατραπούν σε χρήση «Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» και το τµήµα των 1292,81 τ.µ. µε χρήση «Κέντρο Νεότητας» να µετατραπεί σε
χρήση «Νηπιαγωγείο». Κατόπιν της απόφασης αυτής θα αποσταλεί σχετικό αίτηµα τροποποίησης προς την αρµόδια υπηρεσία
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την προώθησή του στο ΥΠΕΝ σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10,
- Την παραπάνω εισήγηση,
οµόφωνα εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Την τροποποίηση των χρήσεων γης στο Ο.Τ.305 ΚΦ επικαιροποιώντας την υπ' αριθµ.257/10-7-2017 απόφασή του,
ούτως ώστε το τµήµα των 2759,76 τ.µ. µε χρήση «Κέντρο Νεότητας» και το τµήµα των 1066,30 τ.µ. µε χρήση «Νηπιαγωγείο» να
µετατραπούν σε χρήση «Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» και το τµήµα των 1292,81 τ.µ. µε χρήση «Κέντρο Νεότητας» να µετατραπεί σε
χρήση «Νηπιαγωγείο». Κατόπιν της απόφασης αυτής θα αποσταλεί σχετικό αίτηµα τροποποίησης προς την αρµόδια υπηρεσία
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την προώθησή του στο ΥΠΕΝ σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 14/2018.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος είπε: Θα ψηφίσω µε την επισήµανση να έρθει το συντοµότερο στο ∆.Σ. θέµα, να εγκρίνουµε
σε κοντινή περιοχή, χρήση γης για νηπιαγωγείο.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι δύο (22) ψήφους, αποφασίζει:
Εγκρίνει την αρ. 14/2018 ανωτέρω απόφαση της Ε.Π.Ζ. που αφορά στην τροποποίηση των χρήσεων γης στο
Ο.Τ.305 ΚΦ επικαιροποιώντας την υπ' αριθµ.257/10-7-2017 απόφασή του, ούτως ώστε το τµήµα των 2759,76 τ.µ. µε
χρήση «Κέντρο Νεότητας» και το τµήµα των 1066,30 τ.µ. µε χρήση «Νηπιαγωγείο» να µετατραπούν σε χρήση
«Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» και το τµήµα των 1292,81 τ.µ. µε χρήση «Κέντρο Νεότητας» να µετατραπεί σε χρήση
«Νηπιαγωγείο». Κατόπιν της απόφασης αυτής θα αποσταλεί σχετικό αίτηµα τροποποίησης προς την αρµόδια
υπηρεσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την προώθησή του στο ΥΠΕΝ σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες
διαδικασίες.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 349/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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