ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 31ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 403/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη 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. 20629/12-10-2018 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
Πολίτης Σπυρίδων
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Σκληρός Παναγιώτης
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
6
Σέρβος Κων/νος
6
Σκληρός Φίλιππος
7
Βλάχος Κων/νος
7
8
Κοντοµίχης Ευάγγελος
8
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
12
Θερµός Ευάγγελος
12
13
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Παπαδόπουλος Ανδρέας
15
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
16
Γιαννιώτης Οδυσσέας
16
17
Τριλίβας Χρήστος
17
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
18
Καρφάκη Μαριάννα
18
19
Κατωπόδη Ευανθία
19
20
Γρηγόρη Ασπασία
20
21
Βικέντιος Νικόλαος
21
22
Μήτσουρας Πέτρος
22
23
Αραβανής Βασίλειος
23
24
Ζουριδάκης Ευτύχιος
24
25
Καββαδάς Θωµάς
25
26
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
26
27
Γληγόρης Κων/νος
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
επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Φίλιππας Γεώργιος αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.∆, και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Βλάχος Κων/νος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Κοντοµίχης Ευάγγελος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆..
ου
Οι ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος και Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆..
ου
Οι ∆.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, Τριλίβας Χρήστος και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 31ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Έκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε παραχώρηση ακινήτων του δηµοσίου στην ΕΤ.Α.∆. Α.Ε.
Εισηγητής: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος

1

Ύστερα από πρόταση του ∆ηµάρχου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι επτά (27) ψήφους,
αποφασίζει την συζήτηση θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε έκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε
παραχώρηση ακινήτων του δηµοσίου στην ΕΤ.Α.∆. Α.Ε., λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της
παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος κατέθεσε το παρακάτω ψήφισµα:
«Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ Β’ 2317/19-6-18 και ΦΕΚ Β 2320/19-6-18) µεταβιβάστηκαν στην
ΕΤ.Α.∆. Α.Ε. 10.119 ακίνητα, κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, συνολικού εµβαδού γης 511.357.451 τ.µ. και
συνολικής δοµηµένης επιφάνειας 22.601 τ.µ.
Η παραχώρηση αυτή των ακινήτων του δηµοσίου στην ΕΤ.Α.Α. Α.Ε. που είναι θυγατρική εταιρεία του ΥπερταµείουΕΕΣΥΠ, σηµαίνει παραχώρηση της δηµόσιας περιουσίας ως εγγύηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του
δηµοσίου προς τους δανειστές, παραχωρώντας τους συγχρόνως τη δυνατότητα εκµετάλλευσής τους αλλά και την
πώλησή τους, σε περίπτωση αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της χώρας.
Τα ακίνητα και οι εκτάσεις αυτές θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος των δηµοτών. Πολλά από αυτά
διεκδικούνται από τους ∆ήµους να παραχωρηθούν για χρήση (είτε πρόκειται για οικόπεδα είτε για κτίρια) τα οποία
είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία τους.
Στην εκχώρηση αυτή που έγινε ερήµην της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκφράζουµε ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο την
κατηγορηµατική αντίθεσή µας και απαιτούµε την επιστροφή αυτής της δηµόσιας περιουσίας στις τοπικές κοινωνίες και
τους πολίτες.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί σε όλους τους αρµόδιους φορείς.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο κ. Καββαδάς Θωµάς στη συνέχεια είπε: Στο ψήφισµα που κατατέθηκε, προσθέτουµε τα εξής:
«Η ψήφιση των µνηµονίων 1,2,3, που εκτός των άλλων διατάξεων και νόµων που φτωχοποίησαν τον Ελληνικό λαό
και υποθήκευσαν το µέλλον του για τα επόµενα 100 χρόνια, πέρασαν και την περιουσία του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο
Υπερταµείο για εγγύηση δανείων και τέλος εκποίηση.
Αυτό έγινε µε ευθύνη όλων των Αστικών Κυβερνήσεων µέχρι σήµερα.
Οι λεγόµενοι σύµµαχοι, µας έσκαψαν τον λάκκο και θέλουν να µας πάρουν ότι έχει αποµείνει»
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Υπέρ της πρότασης του κ. Καββαδά Θωµά, ψήφισαν δύο (2) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Καββαδάς Θωµάς και
Φρεµεντίτης Χριστόφορος.
Κατά και των 2 ψηφισµάτων ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την έκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε παραχώρηση ακινήτων του δηµοσίου στην ΕΤ.Α.∆. Α.Ε. ως εξής:
«Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ Β’ 2317/19-6-18 και ΦΕΚ Β 2320/19-6-18) µεταβιβάστηκαν στην
ΕΤ.Α.∆. Α.Ε. 10.119 ακίνητα, κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, συνολικού εµβαδού γης 511.357.451 τ.µ. και
συνολικής δοµηµένης επιφάνειας 22.601 τ.µ.
Η παραχώρηση υτή των ακινήτων του δηµοσίου στην ΕΤ.Α.Α. Α.Ε. που είναι θυγατρική εταιρεία του ΥπερταµείουΕΕΣΥΠ, σηµαίνει παραχώρηση της δηµόσιας περιουσίας ως εγγύηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του
δηµοσίου προς τους δανειστές, παραχωρώντας τους συγχρόνως τη δυνατότητα εκµετάλλευσής τους αλλά και την
πώλησή τους, σε περίπτωση αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της χώρας.
Τα ακίνητα και οι εκτάσεις αυτές θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος των δηµοτών. Πολλά από αυτά
διεκδικούνται από τους ∆ήµους να παραχωρηθούν για χρήση (είτε πρόκειται για οικόπεδα είτε για κτίρια) τα οποία
είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία τους.
Στην εκχώρηση αυτή που έγινε ερήµην της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκφράζουµε ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο την
κατηγορηµατική αντίθεσή µας και απαιτούµε την επιστροφή αυτής της δηµόσιας περιουσίας στις τοπικές κοινωνίες και
τους πολίτες.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί σε όλους τους αρµόδιους φορείς.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 403/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2

