ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2ης/21 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 17/2021
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00
ήρθε σε τακτική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω
εφαρµογής Webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του
άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.:8378/5-2-2021 (ΦΕΚ 454/τ.Β΄/5-2-2021),, τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την
µε αρ. πρωτ. 6794/8-2-2021 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Σαρανταένας Ιωάννης
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
6
Αργυρός Νικόλαος
6
7
Σολδάτος Θεόδωρος
7
8
Γληγόρης Παναγιώτης
8
9
Μαργέλη Μαρία
9
10
Ζουριδάκης Ευτύχιος
10
11
Γαζής Αναστάσιος
11
12
Σκληρός Φίλιππος
12
13
Σολδάτος Γεώργιος
13
14
Βλάχου Ειρήνη
14
15
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
15
16
Σέρβος Κωνσταντίνος
16
17
Περδικάρης Αθανάσιος
17
18
Χαλικιάς Ευάγγελος
18
19
Γληγόρης Χρήστος
19
20
Γληγόρης Κωνσταντίνος
20
21
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
21
22
Μελάς Γεράσιµος
22
23
Γαζής Νικόλαος
23
24
Λάζαρης Απόστολος
24
25
Βερροιώτης Ευάγγελος
25
26
Βεροιώτης Αλέξανδρος
26
27
Ζαβιτσάνος Πέτρος
27
28
Τσιρογιάννης Γεώργιος
28
29
Λιβιτσάνος Ιωάννης
29
30
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
30
31
Γιαννιώτης Παναγιώτης
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ου

Η ∆.Σ. Κατωπόδη Νίκη, δεν συµµετείχε από την ψηφοφορία για λήψη ή µη απόφασης του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Λιβιτσάνος Ιωάννης, Αργυρός Νικόλαος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 3 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Έκδοση ψηφίσµατος για την ανάρτηση δασικών χαρτών των Ιονίων Νησιών.
Εισηγητής: Καλός Χαράλαµπος, ∆ήµαρχος

1

Η συζήτηση επί του θέµατος, έχει ως κατωτέρω, σύµφωνα µε τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ήµαρχος.
Γληγόρης Κων.: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας µισό λεπτό πριν ξεκινήσει ο κύριος ∆ήµαρχος…
Πρόεδρος: Πείτε µου.
Γληγόρης Κων.: Θα ήθελα να µάθω σ’ αυτό το θέµα των ∆ασικών Χαρτών πόσο χρόνο έχουν οι οµιλητές, αν θα ορίσουµε
κάποιο ξεχωριστό χρόνο ή αν θα µείνουµε στα πεντάλεπτα πρωτολογίας και δίλεπτα για τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και τον
κατάλογο των οµιλητών άµα γίνεται για να ξέρουµε από τώρα…
Πρόεδρος: ∆ε γίνεται, κύριε Γληγόρη, να έχουµε κατάλογο οµιλητών στις 12:30 (η ώρα) τη νύχτα γιατί δεν έχω και το
Γραµµατέα δίπλα µου.
Γληγόρης Κων.: (….) πιο γρήγορα το λέω κύριε Πρόεδρε…
Πρόεδρος: ∆εν µπορώ να το έχω αυτό, δεν µπορώ να το ‘χω, είναι αδύνατον να το ‘χω, τεχνικώς είναι αδύνατον να το ‘χω.
Γληγόρης Κων.: Το χρόνο πείτε µας, εντάξει, αφήστε το αυτό…
Πρόεδρος: Ο χρόνος, εσείς συµφωνείστε, εγώ δεν έχω πρόβληµα, συµφωνείστε όµως σε ένα χρόνο.
Γληγόρης Κων.: Να το πούµε από τώρα, αυτό λέω…
Πρόεδρος: Εγώ δεν έχω πρόβληµα, τα πέντε λεπτά, θέλετε επτά λεπτά; ∆εν έχω κανένα πρόβληµα, αλλά είναι 12:30 (η ώρα)
όµως.
Γληγόρης Κων.: ∆εν είναι δικό µου το θέµα, εγώ ειλικρινά για τους άλλους το λέω κύριε Πρόεδρε, εγώ πάντα στο χρόνο µου
είµαι.
Πρόεδρος: Εγώ δεν έχω πρόβληµα. Εγώ αν θέλετε να τηρήσω τον Κανονισµό τον τηρώ, για τα πέντε λεπτά.
Γληγόρης Κων.: Εντάξει, οκέι αυτό, δεν έχουµε παραπάνω εντάξει…
Πρόεδρος: ∆εν ακούω καµία άλλη τοποθέτηση. Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Καλός, και ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως εξής:
∆ήµαρχος (ανάγνωση εισήγησης): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω την εισήγηση νοµίζω ότι έχει γίνει λίγο µία προσθήκη στον τίτλο του θέµατος και ίσως θα πρέπει να
διορθωθεί και να είναι: «Έκδοση ψηφίσµατος για την ανάρτηση ∆ασικών Χαρτών.» Παρόλο που το ψήφισµα το οποίο έχω φέρει
ως εισήγηση είναι το ψήφισµα της Π.Ε.∆.Ι.Ν. (Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων), δεν είµαι σίγουρος κατά πόσο θα πρέπει στην
απόφασή µας να είναι: «Έκδοση ψηφίσµατος για την ανάρτηση ∆ασικών Χαρτών των Ιονίων Νησιών.» Θα το δω όµως γιατί
τώρα το παρατήρησα και εάν είναι θα το εισηγηθώ να διορθωθεί κατά των Ιονίων Νησιών και να µείνει µόνο για την ανάρτηση
των ∆ασικών Χαρτών.
Όλοι µας γίναµε κοινωνοί περί τα µέσα Ιανουαρίου ότι η ∆ιεύθυνση ∆ασών Λευκάδας προέβη στην ανάρτηση -σε έναν
ειδικό διαδικτυακό τόπο- των ∆ασικών Χαρτών, του Ελληνικού Κτηµατολογίου και ταυτόχρονα έκανε και µία πρόσκληση, ένα
κάλεσµα για την υποβολή αντιρρήσεων στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Είχε υπάρξει και µία ερώτηση στο
προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβουλίου και είχα απαντήσει ότι θα ήθελα πρώτα να συναντηθώ µε τον κύριο ∆ασάρχη και εν
συνεχεία να το φέρουµε το θέµα στο ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο για να πάρει ουσιαστικά µία πολιτική απόφαση µε τη µορφή
ψηφίσµατος. Στο ενδιάµεσο υπήρξε αντίστοιχη συζήτηση και στην Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων και εκρίθη δόκιµο
απ’ τη µεριά τη δική µου η εισήγηση να είναι η οµόφωνη απόφαση για την έκδοση του ψηφίσµατος απ’ τη Π.Ε.∆.Ι.Ν. καθότι είναι
ένα συλλογικό όργανο στο οποίο συµµετέχουν όχι µόνο οι ∆ήµαρχοι αλλά και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και υπάρχει ένα κοινό
στοιχείο, το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς σε σχέση µε τις δηµόσιες δασικές εκτάσεις που θα αναφερθούµε και στην πορεία
στα Ιόνια Νησιά. Έκρινα δηλαδή ότι έχει µία ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή η απόφαση και στο τέλος θα καλέσουµε και το ∆ηµοτικό
µας Συµβούλιο να υπερψηφίσει και να ενισχύσει αυτή την απόφαση.
Θέλω, πριν µπούµε σε κάποια θέµατα που αφορούν αυτή καθεαυτή την ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών και την
αναγκαιότητα -θα πω ταυτόχρονα- πλέον η Ελλάδα να αποκτήσει -όπως και ο πολιτισµένος κόσµος- ένα σωστό χάρτη δασικών
εκτάσεων προκειµένου να προστατεύονται τα δάση µας αλλά και ταυτοχρόνως να µπορεί να ξέρει και ο κάθε δηµότης, ο κάθε
ιδιοκτήτης τι µπορεί να χτίσει και πού µπορεί να χτίσει… Θέλω να είµαι απολύτως σαφής. Η απόφαση της Κυβέρνησης για το
χρόνο και τον τρόπο µε τον οποίο έγινε κρίνεται απ’ τη µεριά τη δική µου ως απολύτως άστοχη και άκυρη, για να µην πω και
απαράδεκτη, και τι εννοώ; Ζούµε όλοι µας τις πρωτόγνωρες καταστάσεις εδώ και ένα χρόνο -κοντεύουµε να κλείσουµε χρόνοαπ’ την εµφάνιση του κορωνοϊού και τις συνέπειες τις οποίες αυτές επιφέρει και είναι οι συνέπειες και οικονοµικές αλλά είναι και
συνέπειες οι οποίες άπτονται και καθηµερινών συνηθειών µας και δυνατοτήτων και µετακινήσεων. Επίσης, προέρχεται η χώρα
µας από µία παρατεταµένη -θα πω- περίοδο κρίσης µε κάποιες µικρές αναλαµπές που είχαν ως µεγάλη επίπτωση στα
οικονοµικά δεδοµένα της κάθε οικογένειας και τα λέω αυτά καθότι µε τη συγκεκριµένη διαδικασία την οποία προκρίνεται έχει µία
επιπλέον επιβάρυνση ο κάθε δηµότης. Εκείνο το οποίο το κάνει το ζήτηµα ακόµη πιο -ας µου επιτραπεί λίγο η υπερβολήτραγικό για τη Λευκάδα - πριν µπω σ’ αυτό καθεαυτό το δασολόγιο- είναι ότι εµείς ακόµα ως Λευκαδίτες, ως Λευκάδα µετράµε
ακόµα τις πληγές του Κτηµατολογίου, γνωρίζουµε τις εκκρεµότητες τις οποίες υπάρχουν σε συγκεκριµένες περιοχές (να µην
αναφερθώ), ξέρουµε συγκεκριµένες περιοχές που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα και χωρίς να είναι απόλυτα
διασφαλισµένο ότι θα κλείσουν αυτές οι πληγές µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ασχέτως αν ό,τι περνάει απ’ το χέρι της
∆ηµοτικής Αρχής να συνδράµει την προσπάθεια αυτή.
Όσον αφορά τους ∆ασικούς Χάρτες. Κατά τη συνάντησή µου στο γραφείο του κυρίου ∆ασάρχη, παρουσία και του
∆ηµάρχου Μεγανησίου αλλά και του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας είδαµε -το οποίο δεν είναι κάτι κρυφό αλλά εκεί το
είδαµε για πρώτη φορά- ότι η εικόνα η οποία είναι η εικόνα της Λευκάδας ως χρονικό σηµείο αναφοράς το 1946, κατ’ εκτίµηση
αποτυπώνονταν ότι οι δασικές εκτάσεις το 1946 ανέρχονται στο ποσοστό περίπου του 15%. Η εικόνα που είδαµε µε την οποία
έγινε και η αποτύπωση αυτή που αναρτήθηκε στην πορεία προφανώς µε κάποιες µικροπαρεµβάσεις, έκαναν λόγο για ποσοστό
κάλυψης από δασικές εκτάσεις άνω του 60%, µπορεί να πλησίαζε και το 65%, µιλάω σε επίπεδο ∆ήµου, πολύ πιθανά Μεγανήσι,
Κάλαµος, Καστός να είναι και ακόµα µεγαλύτερα τα ποσοστά, (.) λέµε στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. Αντιλαµβανόµαστε
δηλαδή ότι σε ένα χρονικό διάστηµα 70 ετών -απ’ το 1946 µέχρι το 2016- η µισή Λευκάδα έγινε δάσος, χονδρικά. Τις συνέπειες
τις αντιλαµβανόµαστε όλοι, ας το κρατήσουµε αυτό. Επίσης, εκείνο το οποίο είναι εξόφθαλµα λάθος, είναι ότι δίνεται ένα πολύ
µικρό χρονικό περιθώριο προκειµένου είτε τα φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, είτε οι ΟΤΑ α’ και β’
βαθµού, είτε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, να µπορέσουν να θεµελιώσουν το έννοµο συµφέρον τους και να προβούν στις διορθώσεις,
ασχέτως αν για τους ΟΤΑ γίνεται ατελώς.
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Είναι ξεκάθαρο ότι η ανάρτηση αυτή των ∆ασικών Χαρτών, του δασολογίου µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
αποφασίστηκε απ’ την Κυβέρνηση θα δηµιουργήσει σωρεία προβληµάτων και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχουν πάρα πολλές
αντιδράσεις, πάρα πολλές ενστάσεις ανά το πανελλήνιο.
Τούτων δοθέντων και όπως σας είπα και κατά τη συζήτηση που έγινε στην Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων, οµοφώνως
αποφασίστηκαν τα ακόλουθα (που αποτελεί και την εισήγηση για το σηµερινό µας θέµα):
Πρώτον. Να ανασταλεί η ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών προκειµένου να επικαιροποιηθούν, λαµβάνοντας υπόψιν
πράξεις χαρακτηρισµού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, άδειες οικοδοµής, αποφάσεις αναδάσωσης κ.λπ.. Μετά
ταύτα να αναρτηθούν εκ νέου οι διορθωµένοι ∆ασικοί Χάρτες.
∆εύτερον. Να ορισθεί ως ελάχιστη προθεσµία για την υποβολή αντιρρήσεων το χρονικό διάστηµα των οκτώ (8) µηνών,
πλέον του ενός (1) µήνα για τους κατοίκους της αλλοδαπής µε µία σηµαντική προσθήκη: Ότι η προθεσµία αυτή να άρχεται σε
κάθε περίπτωση µετά το οριστικό πέρας της πανδηµίας όταν και θα αρθούν τα εµπόδια των µετακινήσεων.
Τρίτον. Μέχρι την οριστική κύρωση των ∆ασικών Χαρτών να ισχύουν οι πράξεις που έχουν εκδοθεί και ιδιαίτερα οι
τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισµού βάσει των οποίων οι ιδιοκτησίες να δύνανται να µεταβιβαστούν. Για τις µη δασικές εκτάσεις
να ισχύει ότι η επίδειξη αποσπάσµατος του προσωρινού ∆ασικού Χάρτη είναι επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για τη σύνταξη
συµβολαίων και έκδοση αδειών οικοδοµής.
Τέταρτον (και πολύ σηµαντικό για όλα τα Ιόνια Νησιά και αυτό είναι κάτι το οποίο µας ενώνει και το θεωρούµε πολύ
σηµαντικό). Η διοίκηση να εναρµονιστεί µε τη ρητή πρόβλεψη του νόµου και την Νοµολογία ότι το τεκµήριο κυριότητας του
Ελληνικού ∆ηµοσίου επί των δασικών εκτάσεων δεν ισχύει για τα Ιόνια Νησιά, έτσι ώστε το ∆ηµόσιο να δύναται να διεκδικήσει
δασικές εκτάσεις µόνο στην περίπτωση που έχει στην κατοχή του τίτλους κυριότητας. Το τελευταίο εδράζεται στο άρθρο 62 του
νόµου 998/1979 όπου ορίζει ρητά ότι υφίσταται αυτή η εξαίρεση για τα Ιόνια Νησιά όσον αφορά το βάρος του ιδιώτη να
αποδείξει ότι αυτές του ανήκουν. Επίσης, χωρίς να ξέρω το σκεπτικό για το οποίο είχε γίνει, η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή είχε
αποτανθεί σε µεγάλο ∆ικηγορικό Γραφείο όπου ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς το οποίο σας διάβασα για την ειδική
νοµολογία, για το ειδικό τεκµήριο κυριότητας για τις δασικές εκτάσεις που αφορά τα Ιόνια Νησιά. Καθότι, εγώ τουλάχιστον δεν
είµαι σε θέση να γνωρίζω ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις της Κυβέρνησης σε σχέση µε τα χρονοδιαγράµµατα ή µε άλλες
επιλογές τις οποίες θα κάνει, ασχέτως αν είναι ξεκάθαρο το πώς πρέπει να κινηθούµε… Με την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα
πρέπει να συµβάλλουµε ως ∆ήµος στην καλύτερη και ταχύτερη ενηµέρωση των δηµοτών, πήραµε την πρωτοβουλία και την
Τετάρτη που µας έρχεται (17/02/2021) στις 18:30 (η ώρα) θα γίνει µία µεγάλη τηλεδιάσκεψη, µία διαδικτυακή συζήτηση, η οποία
θα προσπαθήσουµε να λάβει τη µέγιστη δυνατή δηµοσιότητα, αλλά και δυνατότητα παρακολούθησης αυτής της διαδικτυακής
ηµερίδας από όσο το δυνατόν περισσότερους Λευκαδίτες και να µεταδοθεί απ’ το κανάλι του Youtube, συγγνώµη, το Facebook
του ∆ήµου, να δούµε και τη δυνατότητα -όπως και τα ∆ηµοτικά Συµβούλια να µεταδοθούν απ’ τα ραδιόφωνα- να καλυφθούν και
απ’ όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, προφανώς έχει συγκαταθέσει σ’ αυτό ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι ο βασικός οµιλητής·
που είναι ο κύριος ∆ασάρχης. Στις προθέσεις µας είναι εκτός απ’ τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους να παρευρεθεί -διαδικτυακά
πάντα µιλάω- και ο Βουλευτής Λευκάδας και ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, και ο ∆ήµαρχος Μεγανησίου. Επίσης, (…) και απ’
τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, επίσης να υπάρχει εκπρόσωπος του ∆ικηγορικού Συλλόγου, να υπάρχει
εκπρόσωπος απ’ το ΤΕΕ, καθώς επίσης και από διάφορους φορείς. Εγώ είµαι ανοιχτός στο να προτείνετε γιατί πολύ πιθανό να
µου έχει ξεφύγει και κάποιος φορέας που να είναι εµπλεκόµενος, έτσι ώστε να καταφέρουµε τουλάχιστον σ’ αυτό το σηµείο που
βρισκόµαστε να ενηµερώσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους συνδηµότες µας. Εκείνο το οποίο πρέπει να καταθέσω σ’
αυτό το σηµείο είναι ότι και ο κύριος ∆ασάρχης έχει ήδη ξεκινήσει και ενηµερώνει τους Προέδρους των Κοινοτήτων περιοδικά,
µου το εξέφρασε αυτό και το έχει ήδη αρχίσει έτσι ώστε απ’ τη στιγµή που και ο κύριος ∆ασάρχης κρίνει ότι και αυτός ο τρόπος
θα βοηθήσει να ‘ρθει σε επικοινωνία µε όλους τους Προέδρους των Κοινοτήτων µας.
Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Εκείνο το οποίο θέλω να προσθέσω µόνο είναι ότι είπα «άκυρη και
άστοχη» γιατί συνέπεσε και µε την τροπολογία, µε το νοµοσχέδιο το καινούργιο που ψηφίστηκε και είναι πλέον νόµος στην
Ελληνική Βουλή για τα εκτός σχεδίου, για τη δυνατότητα που έχει ο οποιοσδήποτε από εµάς µέσα σε δύο χρόνια να εκδώσει την
άδεια οικοδοµής. Αντιλαµβάνεστε ότι είναι αλληλένδετα και γι’ αυτό σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη χρονική
µετατόπιση τουλάχιστον όλων αυτών των διαδικασιών. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε ∆ήµαρχε. Ερωτήσεις; Ο κύριος Γληγόρης Παναγιώτης έχει το λόγο.
Γληγόρης Παν.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα, κύριε ∆ήµαρχε, να ρωτήσω το εξής: Πέραν του σκοπού της ενηµέρωσης απ’ τη συνάντηση αυτή που συµφωνώ βέβαια να γίνει- απ’ τον κύριο ∆ασάρχη, τι άλλο θα µπορούσε να βοηθήσει η παρουσία
του ιδίου δηλαδή σ’ αυτή τη συνάντηση; Ένα είναι αυτό.
∆εύτερον. Εάν µέχρι τώρα έχετε καταλήξει γιατί απ’ ό,τι διάβασα εγώ την απόφαση εδώ του ∆ασάρχη (δεν είναι ορατή),
ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά στοιχεία που έλαβε υπόψη του ο συντάκτης αυτών των ∆ασικών Χαρτών για να τους
συντάξει, αν διαφαίνεται κάποιος στον ορίζοντα, διότι ενώ η απόφαση αυτή είναι πολυσέλιδη απ’ ό,τι βλέπω όσον αφορά τα
στοιχεία που έχουν συλλέξει είναι µόνο στη δεύτερη παράγραφο που λέει ότι: «Προσδιορίστηκαν από φωτοερµηνευτικά στοιχεία
παλαιότερων αεροφωτογραφιών», τίποτ’ άλλο. Αυτά τα δύο ερωτήµατα θα ήθελα σ’ αυτή τη φάση.
∆ήµαρχος: Για το δεύτερο ερώτηµα δεν µπορώ να σας απαντήσω κύριε Γληγόρη, είναι (.) θέµα, δεν το γνωρίζω δηλαδή για να
σας το πω. Όσον αφορά τη χρησιµότητα -να το πω έτσι- της παρουσίας του κυρίου ∆ασάρχη είναι καθαρά στο ζήτηµα της
εκτενούς ενηµέρωσης προς τους ακροατές να το πω έτσι και στους συµµετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη στην ηµερίδα αυτή και
προφανώς -όπως σας είπα- είµαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε, αν κριθεί να συµπληρωθεί κάτι, και για το ψήφισµα το συζητάµε
αλλά και για την πρωτοβουλία αυτή ευχαρίστως να το συµπληρώσουµε…
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: ∆εν έχω ερώτηση κύριε…
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Κύριε Πρόεδρε, δε ξέρω αν θα απαντηθεί τώρα απευθείας ή άµα θα απαντηθεί µετά µε τη συγκέντρωση και
των υπολοίπων ερωτήσεων. Απλώς εάν µπορεί να διευκρινιστεί λίγο γιατί ο κύριος ∆ήµαρχος απάντησε στον κύριο Γληγόρη
αµέσως, δηλαδή δεν ακολουθήσαµε τη διαδικασία.
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, κάντε την ερώτηση, ο ∆ήµαρχος απαντάει, δεν έχει κανένα πρόβληµα…
Γληγόρης Κων.: Ήθελα να γνωρίζω, απλώς αυτό λέω, αν υπάρχει πιθανότητα…
Πρόεδρος: Κάντε την ερώτηση.
Γληγόρης Κων.: Ωραία, ας κάνω την ερώτηση και µπορεί να απαντήσει µετά, δε µε πειράζει και τώρα δεν έχω θέµα.
Παρακολούθησα τον κύριο ∆ήµαρχο όσο µπορώ αυτή την ώρα και µε τη δυσκολία που όλοι έχουµε και ακόµα περισσότερο ο
∆ήµαρχος (……) συνεδριάσεις. Αναφέρθηκε δύο φορές, µία στο τέλος για το κοµµάτι της έκδοσης των αδειών δόµησης και το
νοµοσχέδιο που πρόσφατα ψηφίστηκε όπου δίνει διετή για τα κατά παρέκκλιση ακίνητα να οικοδοµήσουν, το οποίο βέβαια την
άδεια την παίρνουν ασχέτως αν είναι δασικό ή όχι, δε ξέρω αν το γνωρίζει αυτό, οπότε δεν έχει τόσο µεγάλη ισχύ, τέλος πάντων
αναφέρθηκε µία φορά τώρα, αναφέρθηκε και νωρίτερα όπου είπε ότι για τους ιδιοκτήτες, να ξέρουν τι µπορούν να χτίσουν και
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που µπορούν να χτίσουν (όπως το έγραψα εδώ πέρα, όπως το είπε), αυτό που θα ‘θελα να µάθω όµως είναι ότι αυτή τη στιγµή
αν κατάλαβα καλά το πρόβληµα -σύµφωνα µε τον κύριο ∆ήµαρχο- είναι για τις ιδιοκτησίες οι οποίες οικοδοµούν, οι ιδιοκτησίες
οι οποίες είναι αγροτικές, λέω εγώ ένα παράδειγµα που ‘χω ξέρω ‘γω… ∆εν έχω, αλλά (.) συνδηµότες µας οι οποίοι έχουν 1
στρέµµα, µικρο-ιδιοκτησίες 800 µέτρα, 2 στρέµµατα, λιοστάσια, αµπέλια, τα οποία έχουν αφεθεί για διάφορους λόγους και
αύριο-µεθαύριο θέλει κάποιος να επανέλθει στη δραστηριότητά του και να πάει να µαζέψει ελιές, να ξελογγώσει ας πούµε το
χωράφι του και να µαζέψει ελιές, όχι να οικοδοµήσει. Αυτοί οι ιδιοκτήτες µας απασχολούν ή είναι θέµα καθαρά ποιος θα
οικοδοµήσει, ποιος δε θα οικοδοµήσει και δε µας απασχολεί η αγροτική χρήση των ιδιοκτησιών, η κτηνοτροφική, η (.) κ.λπ.;
∆ήµαρχος: Είναι προφανής η απάντηση, κύριε Γληγόρη, ότι οποιαδήποτε ιδιοκτησία, είτε αυτή αν ήταν για αγροτικές
καλλιέργειες, για αγροτική χρήση ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, είναι αυτονόητο ότι άπαξ και αλλάξει ο χαρακτήρας της -που
ίσως στην ουσία να έχει αλλάξει- επηρεάζεται και προφανώς µας απασχολεί όλους µας και αυτούς που έχουν µία θέση, αλλά
και του ιδιοκτήτες αυτούς καθαυτούς, και σ’ αυτό που λέτε το συγκεκριµένο παράδειγµα και ως ιδιοκτήτης, είµαι κι εγώ κάτοχος
ενός αγροτεµαχίου µε είκοσι ρίζες ελιές τις οποίες προφανώς τις έχουµε ψιλοεγκαταλείψει οικογενειακά και εµφανίζονται
δασικές, προφανώς και µας ενδιαφέρουν όλους µας και αυτές οι εκτάσεις.
Έγινε µία ειδική αναφορά για το θέµα των αδειών, για την έκδοση αδειών, µε την έννοια ότι είναι πολύ πρόσφατο και το
νοµοσχέδιο που δίνει συγκεκριµένο χρονικό περιθώριο για την έκδοση των δύο ετών. Ε, τώρα όσον αφορά το αν επηρεάζεται ή
δεν επηρεάζεται νοµίζω ότι αν εκεί που εµφανιζόταν ως αγροτικό µε την παρέκκλιση που λέτε και εσείς και εµφανίζεται όλο
δασικό· δεν επηρεάζεται; Νοµίζω ότι επηρεάζεται.
Γληγόρης Κων.: Ναι, θα επηρεαστεί ούτως ή άλλως αλλά δεν έχει σχέση µε την οικοδοµησιµότητα, αυτό θέλω να πω, εννοείται
πως επηρεάζεται αλλά δεν έχει σχέση µε το νόµο, αυτό θέλω να πω. Και µία δεύτερη ερώτηση ήθελα να κάνω προς τον
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Μας ήρθε σήµερα το πρωί µία επιστολή απ’ την Οµοσπονδία Απανταχού Λευκάδας, των
Συλλόγων, προς τον Πρόεδρο και µε την (.) να εκφωνηθεί το παρών στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε θέµα «την
ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.»
Πρόεδρος: Θα το διαβάσω κύριε Γληγόρη.
Γληγόρης Κων.: Σκοπεύετε να διαβάσετε το κείµενο…;
Πρόεδρος: Εννοείται, εννοείται θα το διαβάσω.
Γληγόρης Κων.: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: (.…).
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Κύριε Πρόεδρε, µία διευκρινιστική, είναι και λίγο περασµένη η ώρα, έχουµε κουραστεί. Λέει τα (…) τα τέσσερα
σηµεία που διάβασε ο ∆ήµαρχος, (…) ψήφισµα της Περιφέρειας, λέει: «Να ανασταλεί η ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών
προκειµένου να επικαιροποιηθούν.» Το δεύτερο σηµείο είναι: «Να οριστεί ως ελάχιστη (….) για την υποβολή αντιρρήσεων, το
χρονικό διάστηµα (…) ετών.» Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι: Εάν ανασταλεί η ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών, πάνω σε
τι θα µπορεί ο ιδιοκτήτης να κάνει ένσταση; Αφού, αν καταλαβαίνω καλά αναστέλλονται µέχρι να επικαιροποιηθούν, δηλαδή να
διορθωθούν. Πάνω σε τι θα κάνει ένσταση; Και αν κάνει ένσταση µε βάση ποιο χάρτη θα δούνε αν είναι σωστό ή λάθος, µ’
αυτόν που έχουµε πάρει πίσω; ∆ε ξέρω, διαφωτίστε µε λίγο.
∆ήµαρχος: Μπορώ κύριε Πρόεδρε;
Πρόεδρος: Ορίστε κύριε ∆ήµαρχε.
∆ήµαρχος: Το υπόβαθρο στο οποίο θα γίνουν είτε µε τον έναν, είτε µε τον άλλον τρόπο οι όποιες αλλαγές δεν µπορεί να
αλλάξει, είναι αυτό, δηλαδή αυτό είναι ξεκάθαρο. Από κει και µετά, επειδή οι προθεσµίες, οι καταληκτικές ηµεροµηνίες -πείτε το
όπως θέλετε- είναι πολύ ασφυκτικές και µετά δεν µπορεί να γίνει ανατροπή των ∆ασικών Χαρτών, η αναστολή έχει την έννοια
ότι πάνω σ’ αυτό το υπόβαθρο θα δοθεί πολύ µεγαλύτερος χρόνος χωρίς δηλαδή να υπάρχει αυτή η πολύ µεγάλη πίεση, να
γίνουν οι όποιες παρεµβάσεις λαµβάνοντας υπόψιν πράξεις χαρακτηρισµού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης,
άδειες οικοδοµής και χωρίς -θα πω εγώ- στο διάστηµα αυτό να δούµε και το ζήτηµα των τελών. Τώρα έχει ξεκινήσει µία επίσηµη
διαδικασία που προβλέπει αυτά τα οποία προβλέπει και το αντίτιµο το αντίστοιχο. Είναι ένα θέµα το οποίο θεωρούµε ότι είναι εκ
των ων ουκ άνευ να πραγµατοποιηθεί γιατί είναι ανέφικτο µέσα σ’ αυτό το πολύ στενό χρονικό περιθώριο και κάτω απ’ αυτές τις
συνθήκες να µπορέσει ο καθένας δηµότης, το ακίνητο του οποίου έχει γίνει αυτή η αλλαγή να µπορέσει να δικαιολογήσει και να
αποχαρακτηριστεί πάνω στην πλατφόρµα, πάνω στο υπόβαθρο το συγκεκριµένο.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Να κάνω εγώ µία ερώτηση κύριε ∆ήµαρχε.
Όταν το υπουργείο αποφάσισε για τους ∆ασικούς Χάρτες έλαβε υπόψιν τους ∆ασικούς Χάρτες που έχει η ∆ιεύθυνση
∆ασών της Περιφέρειας Λευκάδας ή των Ιονίων Νήσων; Γιατί είχε ένα χάρτη η ∆ιεύθυνση ∆ασών.
∆ήµαρχος: Σωστά…
Πρόεδρος: Τον έλαβε υπόψιν το υπουργείο αυτό το χάρτη;
Γληγόρης Κων.: Ο µελετητής εννοείς κύριε Πρόεδρε…
Πρόεδρος: Ο µελετητής, το υπουργείο τέλος πάντων…
Γληγόρης Παν.: Μα γι’ αυτό είπαµε ότι δε ξέρουµε πως συγκροτήθηκαν Στέλιο, δε ξέρει κανείς πως συγκροτήθηκαν απ’ ό,τι
φαίνεται και απ’ την απόφαση. Με συγχωρείς που παρεµβαίνω αλλά… Το λέει και η ίδια η απόφαση…
Μελάς: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι;
Πρόεδρος: Ο κύριος Μελάς έχει το λόγο.
Μελάς: Κύριε ∆ήµαρχε, καταρχήν αναλάβατε ένα έργο το οποίο µάλλον δεν είναι δικό σας, σ’ αυτή τη φάση να απαντήσετε στις
δικιές µας ερωτήσεις, γιατί είναι θέµατα βασικά νοµικών, εσείς µεταφέρετε πληροφορίες απ’ το ∆ασαρχείο. Το θέµα είναι ότι το
∆ασαρχείο έχει καταλάβει ότι το µεγάλο πρόβληµα στη Λευκάδα είναι τα δασωµένα αγροτεµάχια, οι δασωµένοι αγροί και δεν
υπάρχει κανένα άλλο πρόβληµα; Αυτό είναι δηλαδή, η αεροφωτογραφία του 1945 δείχνει δηλαδή το 95% της Λευκάδας
καλλιεργήσιµο και σήµερα λοιπόν δείχνει τα στοιχεία που δώσατε εσείς ας πούµε εκεί πέρα. Σ’ αυτή τη φάση λοιπόν αυτοί οι
µελετητές, οι αναλυτές λάβανε υπόψη τους ότι στη Λευκάδα πέραν από ένα δηµόσιο δάσος, γιατί εδώ δε µας παίρνει το
δηµόσιο τίποτα, απλώς αλλάζει µορφή η ιδιοκτησία η δικιά µας δηλαδή, εκεί που είναι δασική έχει γίνει ο αγρός δασωµένος ας
πούµε, το χωράφι έχει γίνει δάσος, δεν µπορούµε δηλαδή αυτή τη στιγµή να του αλλάξουµε µετά τη µορφή, θα είναι δικό µας
αλλά θα είναι δάσος, (…) για να πάµε στα δικαστήρια οπότε θα µείνει δάσος, δικό τους θα µείνει, θα το διεκδικήσει µέσα απ’ το
Κτηµατολόγιο µετά το κράτος ας πούµε; Εδώ δηλαδή υπάρχει µία τεράστια σύγχυση. Καταρχήν, ανεξάρτητα απ’ τη σύνταξη του
Κτηµατολογίου, το σύνταγµα στο άρθρο 17 προστατεύει την ιδιοκτησία και λέει για ποιους λόγους δεσµεύεται ή
απαλλοτριώνεται η ιδιοκτησία. ∆ηλαδή, έχει απαντήσει σ’ αυτά ο κύριος ∆ασάρχης γιατί µπορεί να έχει την καλή θέληση, αλλά
δεν έχει σηµασία αν έχει την καλή θέληση ή την κακή, την καλή θέληση την είχε και ένας προηγούµενος ∆ασάρχης εδώ στη
Λευκάδα το 1999 επί Νοµαρχίας κυρίου Μαργέλη (.) το Συµβούλιο Αγροτικής Πολιτικής. Υπάρχουν λοιπόν τα πρακτικά που
αναγνωρίζει στην τοποθέτησή του ότι: «Όσα δάση υπάρχουν στη Λευκάδα πλην των Σκάρων είναι δεντροφυτεµένα απ’ τις
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Κοινότητες για να συγκρατήσουν τα νερά, να συγκρατήσουν τα εδάφη ή είναι φτιαγµένα ως ιδιωτικά δάση.» Είναι µέσα
γραµµένα στα πρακτικά, ψάξτε στην Περιφέρεια, θα έχει τα αρχεία της Νοµαρχίας, βρείτε τα πρακτικά, είναι στη διάθεση του
καθενός, αλλά εγώ σας λέω τώρα ας πούµε, πως θα µας απαντήσετε εσείς σε ερωτήσεις ας πούµε «µε ποιο χάρτη έγινε;» Με
του ’45 έγινε; Με του ’60 έγινε; Με του ’65 έγινε; Γιατί απ’ το ’45 µέχρι το ’60 η Λευκάδα άδειασε, πήγανε στη Γερµανία, πήγανε
στα αστικά κέντρα ο κόσµος, υπήρξαν προβλήµατα καλλιεργειών που δεν (.) κανένας να σκάψει σε κατηφοριές και σε
ανηφοριές γιατί ήταν ελάχιστα τα πεδινά… ∆ηλαδή, να µη χάνουµε το χρόνο τώρα µε όλες αυτές τις… Απλώς να το
ετοιµάσουµε (….) αν µπορούµε καλύτερα, αν µπορούµε καλύτερα, να συνοψίσουµε όλες τις απόψεις µας τέλος πάντων που
συµπεριλαµβάνονται και στα ψηφίσµατα και της Π.Ε.∆.Ι.Ν. και του κυρίου ∆ρακονταειδή που έχει κατατεθεί, και της
Οµοσπονδίας των Λευκαδίτικων Συλλόγων που έχει κατατεθεί και σ’ αυτά που είπατε ότι είναι (…) και να προχωρήσουµε χωρίς
να καθόµαστε τώρα ας πούµε πολύ ώρα να χάνουµε το χρόνο µ’ αυτά, δε θα λύσουµε κανένα πρόβληµα…
∆ήµαρχος: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να µιλήσω;
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είµαι ο ειδήµων για να απαντήσω σε µία δηµόσια συνεδρίαση που ακούγεται και απ’ τους
Λευκαδίτες για τέτοια εξεζητηµένα θέµατα, γιατί µπορεί η απάντηση η οποία θα δοθεί να µην είναι απολύτως η ορθή και να
δηµιουργηθεί και σύγχυση. Εκείνο το οποίο είχε το νόηµα η συζήτηση η σηµερινή είναι να πάρουµε µία πολιτική απόφαση µε
την έκδοση αυτού του ψηφίσµατος, να δείξουµε και σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις προθέσεις µας και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο
κύριε Μελά, γι’ αυτό και πήραµε την πρωτοβουλία να διοργανώσουµε την επόµενη Τετάρτη αυτή την ηµερίδα προκειµένου να
δοθούν οι απαντήσεις, σήµερα παίρνουµε την πολιτική θέση µας, διατυπώνουµε την πολιτική µας θέση, την Τετάρτη να
µπορέσει να ενηµερωθεί ο κόσµος και όλοι εµείς θα πω… Εντάξει, εγώ µπορεί να ενηµερώθηκα π.χ. ότι το έτος αναφοράς είναι
το ’45 απ’ τον κύριο ∆ασάρχη, και το καταληκτικό έτος είναι το 2016 (’46-’16), αυτά είναι σας τα λέω σίγουρα. Απ’ την άλλη τη
µεριά προφανώς και το ζήτηµα της µελέτης δε ξέρω σε τι βαθµό έπασχε, δε ξέρω σε τι βαθµό επεξεργάστηκε ή αυτούσιο
υιοθετήθηκε και αναρτήθηκε… Έ όλ’ αυτά τα ζητήµατα νοµίζω ότι µόνο ο κύριος ∆ασάρχης µπορεί να µας απαντήσει, και
προφανώς και µε ανθρώπους που έχουν εµπλακεί µε το όλο θέµα, είτε µηχανικοί, είτε δικηγόροι, νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρο
αυτό.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη ερώτηση;
Κωνσταντινίδη: Μα και τι να απαντήσει τώρα και ο ∆ήµαρχος; (…..)…
Πρόεδρος: Θέλει να παρέµβει ο Αντιδήµαρχος κύριος Λύγδας.
Λύγδας: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σύντοµος θα είµαι και νοµίζω πως θα δώσω δύο-τρεις πληροφορίες στο σώµα.
Καταρχάς, νοµίζω πως πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι ότι οι ∆ασικοί Χάρτες είναι απαραίτητοι, αφορά την καταγραφή
και οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων κατά τρόπο σαφή, έγκυρο, προκειµένου και οι δηµότες να µπορούν να
τους χρησιµοποιήσουν αλλά και το ίδιο το κράτος, κατ’ επέκταση ο ∆ήµος κ.λπ. κ.λπ.. Άρα, αποτελούν ένα βασικό εργαλείο η
σύνταξη των ∆ασικών Χαρτών. Καταρχάς, να σας ενηµερώσω ή τουλάχιστον απ’ τις γνώσεις που έχω εγώ ότι η σύνταξη γίνεται
βασιζόµενη κυρίως σε αεροφωτογραφίες, τόσο απ’ το ’45 όσο και απ’ το ’65 όπου εκεί οι ειδικοί ∆ασολόγοι της ∆ασικής
Υπηρεσίας κ.λπ. τους µελετούν και προχωράει η διαδικασία σύνταξης του ∆ασικού Χάρτη η οποία έχει το πρώτο στάδιο τη
σύνταξη, την κατάρτιση σύνταξης του δασικού, τον έλεγχο και θεώρηση απ’ την αρµόδια Υπηρεσία, την ανάρτηση του ∆ασικού
Χάρτη στο σηµείο που είµαστε εµείς τώρα δηλαδή, κατόπιν υποβολή αντιρρήσεων, τη µερική κύρωση, την εξέταση ενστάσεων
και τέλος την ολική κύρωση του ∆ασικού Χάρτη. Οι βασικές κατηγορίες -δε θα τις πω όλες τώρα, εν συντοµία- είναι: Τα δάση,
είναι τα δάση άλλης µορφής, άλλης µορφής εκτάσεων (οι αγροτικές κ.λπ.), καθώς και οι εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισµό είτε
ως δάσος, είτε ως µη δάσος, είτε ως χορτολιβαδικές εκτάσεις. Επιτρέψτε µου να κάνω δύο αναφορές και παρατηρήσειςπροτάσεις που αφορούν τη σύνταξη των ∆ασικών Χαρτών τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στη Λευκάδα, θα καταλάβετε
παρακάτω γιατί τη Λευκάδα τη διαφοροποιώ. Καταρχάς, για τις εκτάσεις που σας είπα το Α∆ που λέµε οι µηχανικοί «άλλης
µορφής δασικού», οι εκτάσεις αυτές είναι επί των πλείστων οι εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούνταν κάποτε και στη συνέχεια
σταµάτησαν να καλλιεργούνται είτε γιατί οι ιδιοκτήτες δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε στα χωράφια τους, είτε λόγω της
αστικοποίησης, είτε λόγω της µετανάστευσης, γιατί µιλάµε για φωτογραφίες του ’40, έτσι; Άρα, υπήρχε και το κύµα της
µετανάστευσης στη δεκαετία του ’50. Αυτό που θα προτείνω είναι: Εφόσον αυτές οι εκτάσεις έχουν τίτλο ιδιοκτησίας προφανώς
οι ιδιοκτήτες ή αν στο Ε9 τους περιγράφονται ως αγροτικές περιοχές ή ελαιοκτήµατα, αυτά να αρκούν για αποχαρακτηρισµό και
να µην απαιτείται φωτοερµηνεία, πραγµατογνωµοσύνη, µηχανικός, δικηγόρος κ.λπ.. Βέβαια, για τη χρήση του Ε9 -για να
είµαστε ξεκάθαροι-θα υπάρχει και ηµεροµηνία τροποποίησης αυτού, έτσι; Όχι, να πάω εγώ σήµερα και το 2021 να δηλώσω
πιθανά χωράφια που µπορούν να έχουν αποχαρακτηριστεί ως δασικά και να τα δηλώσω ως αγροτική έκταση. Επίσης, σε άλλες
περιοχές, ειδικότερα στο Μεγανήσι αλλά και στη Λευκάδα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις προφανείς που ενώ έχουν αγροτικό
χαρακτήρα το ’45, στους ∆ασικούς Χάρτες έχουν χαρακτηριστεί δασικές οι εκτάσεις κυρίως λόγω σκίασης, λόγω σκίασης
αναφέροµαι απ’ τη φωτογραφία λήψης. Τώρα ερχόµαστε στα ηµών (το ηµών µε «η»). Έκανε αναφορά και ο ∆ήµαρχος όπου ο
νόµος 998/79 όπως τροποποιήθηκε µε το νόµο 4280/14 ρητά αναφέρει ότι: «Εξαιρούνται τα Ιόνια Νησιά και κάποια άλλα απ’ το
γεγονός ότι θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να αποδείξει ότι ένα ακίνητο-αγροτεµάχιο είναι δικό του. Στην περίπτωσή µας πρέπει η
πολιτεία, το δηµόσιο, να αποδείξει είτε µε τίτλο ιδιοκτησίας, είτε µε άλλο τρόπο ότι ένα ακίνητο δασικό του ανήκει. Ο νόµος που
προανέφερα και ο νοµοθέτης που τον σύνταξε δεν το σύνταξε γιατί εµείς στα Ιόνια Νησιά είµαστε πιο έξυπνοι ή δε ξέρω εγώ τι
άλλο, αλλά ψάχνοντας και λίγο γιατί δεν τα ξέρω, στηρίχθηκε σε «νόµους» -µέσα σε εισαγωγικά νόµους, θα καταλάβετε γιατί το
βάζω- και θα σας αναφέρω τις χρονολογίες τις οποίες δεν κάνω λάθος, δεν είναι λάθος δηλαδή, δε θα ακούσετε λάθος ότι εκ
παραδροµής έκανα λάθος. Το σύνταγµα του Ενωµένου Κράτους των Ιονίων Νήσων 1817, το πρωτόκολλο του Λονδίνου 1830,
η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης 1832, την Ένωση των Επτανήσων 1867… Πάνω σ’ αυτά λοιπόν τηρήθηκε η όλη νοµοθεσία
που έχουµε σήµερα και ρητά εξαιρεί τα Ιόνια Νησιά και κάποια άλλα νησιά -δεν έχει νόηµα να αναφερθώ- σε σχέση µε τη
νοµοθεσία που ισχύει για τα δασικά ακίνητα στο υπόλοιπο της χώρας. Όλα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν και να
ενδυναµώσουν και πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις. Ψάχνοντας έχω βρει απόφαση του Πρωτοδικείου Κεφαλληνιάς του 2015,
απόφαση του Εφετείου Πατρών το 2018, καθώς και προγενέστερη απόφαση του 2015 του Άρειου Πάγου οι οποίες αναφέρουν
αυτολεξεί ότι: «Το δηµόσιο προκειµένου περί δασών στα Επτάνησα. Μόνη υπό του δηµοσίου επίκληση και σε περίπτωση
αµφισβήτησης απόδειξης της δασικής µορφής της διεκδικούµενης έκτασης δεν αρκεί προς θεµελίωση δικαιώµατος κυριότητας
επ’ αυτής, αλλά απαιτείται προς παραδοχή τέτοιας κυριότητας του δηµοσίου η επίκληση τίτλων ιδιοκτησίας κ.λπ., κ.λπ..» Νοµίζω
πως τα δεδοµένα και η νοµοθεσία είναι ξεκάθαρη.
Τώρα, αυτό που θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και παρακαλώ να γίνει δεκτό απ’ το Συµβούλιο και να
αναγραφεί στο ψήφισµα, σχετικά µ’ αυτό που ανέφερε ο κύριος Μελάς. «Υπάρχουν αγροτεµάχια που χαρακτηρίζονται ως
αδέσποτα.» Πρέπει λοιπόν να υπάρξει εκ µέρους της πολιτείας σαφής διαχωρισµός µεταξύ των αδέσποτων αγροτεµαχίων και
των εγκαταλελειµµένων αγροτεµαχίων. Τα αδέσποτα είναι κτήµατα θανόντων άκληρων ιδιοκτητών που δεν έχουν κάποιον να
τους κληρονοµήσει και για τα οποία προφανώς δεν υπάρχουν κάποιες αποδεδειγµένες απαιτήσεις ή φυσικά δεν ανήκαν ποτέ σε
κάποιο φυσικό πρόσωπο. Αυτά είναι τα αδέσποτα και εκεί θα µπορούσε ο ∆ήµος -γιατί δε θα πω τη λέξη πολιτεία- να έρθουν
υπό την κυριότητά του. Τα εγκαταλελειµµένα είναι αυτά που αναφέρθηκε ο κύριος Μελάς, είναι αυτά που εξακολουθούν να
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ανήκουν στην κυριότητα του φυσικού προσώπου που τα έχει, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνει χρήση της ιδιοκτησίας του,
δεν την καθαρίζει, δεν προλαβαίνει, δε θέλει, δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα, λείπει απ’ τη Λευκάδα, χίλια δύο πράγµατα, σε
καµία περίπτωση όµως δε χάνει το δικαίωµα ιδιοκτησίας του. Κλείνοντας, νοµίζω πως όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι θα
συµφωνήσουµε, αυτό που ανέφερε και ο ∆ήµαρχος ότι είναι λάθος ο χρόνος και ο τρόπος που έρχονται οι ∆ασικοί Χάρτες ειδικά
σε µία Λευκάδα που κατά το ήµισυ δεν έχει καν Κτηµατολόγιο, είναι σε εξέλιξη το Κτηµατολόγιο και κατά το άλλο ήµισυ έχει
Κτηµατολόγιο εδώ και κάποια χρόνια µε τα προβλήµατα που όλοι γνωρίζουµε και φυσικά εν µέσω πανδηµίας, εν µέσω
οικονοµικής κρίσης η οποία είναι παρελθούσα το µεγάλο µπαµ εδώ και όλα δείχνουν ότι κάτι άλλο θα ξαναέρθει, δεν µπορεί η
πανδηµία να µην έχει οικονοµικές συνέπειες και φυσικά, κλείνοντας, πρέπει η διοίκηση να εναρµονιστεί µε την κείµενη νοµοθεσία
η οποία ξεκάθαρα ξεχωρίζει τα Ιόνια Νησιά.
Τώρα, σχετικά µ’ αυτό που ανέφερε ο κύριος Γληγόρης Κωνσταντίνος, µάλλον λάθος έκανε, εκ παραδροµής θέλω να
πιστεύω, δεν την παίρνουν την οικοδοµική άδεια ανεξαρτήτως αν έχουν δασικό ή όχι, προφανώς πρέπει να έχουν πράξη
χαρακτηρισµού, ειδάλλως δεν εκδίδεται καµία οικοδοµική άδεια για τα εκτός σχεδίου (.) και φυσικά δε ξέρω για τον ίδιο, αλλά ο
κύριος Λιβιτσάνος που το γνωρίζω γιατί έχω και µία συνεργασία µπορεί να βεβαιώσει ότι έχουµε δεκάδες αιτήσεων στο
∆ασαρχείο Λευκάδας εδώ και τουλάχιστον ένα έτος· που περιµένουµε πράξεις χαρακτηρισµού είτε θετική, είτε αρνητική, είτε
οτιδήποτε, δεν έχει σηµασία, προκειµένου να µπορούµε να προβούµε στην έκδοση οικοδοµικής άδειας. Άρα, κλείνοντας θεωρώ
πως είναι λάθος ο χρόνος, θεωρώ πως είναι λάθος ο τρόπος, σε κάθε περίπτωση συµφωνώ κι εγώ µε το ψήφισµα της
Π.Ε.∆.Ι.Ν. και να ανασταλεί και όσον αφορά για τις ενστάσεις, ακόµα και το οκτάµηνο καταλαβαίνω, δε ξέρω εάν υπάρχει
κάποιο χρονικό περιθώριο της πολιτείας µε κάποια δέσµευση κ.λπ., αλλά αν δεν υπάρχει να εξαντληθεί, ακόµα και το επτάµηνο
µου φαίνεται µικρός χρόνος για να µην µπούµε πάλι σε διαδικασία παρατάσεων και παρατάσεων και παρατάσεων. Ευχαριστώ
πολύ κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Λύγδα.
Γληγόρης Χρ.: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
Γληγόρης Κων.: Πρόεδρε συγγνώµη, συγγνώµη, επί της διαδικασίας. Ήµασταν στη φάση των ερωτήσεων, έτσι; Γιατί εδώ πέρα
θα τρελαθούµε, εδώ ο καθένας µπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ήµασταν στη φάση των ερωτήσεων. Προχώρησε η διαδικασία, ήθελε να
κάνει µία ερώτηση ο κύριος Μελάς, ζήτησε το λόγο για να κάνει ερώτηση, εγώ δεν άκουσα κάποια ερώτηση απ’ τον κύριο Μελά,
µίλησε τρία-τέσσερα λεπτά ο άνθρωπος και καλά έκανε, αλλά ερώτηση δε θυµάµαι να είπε, τέλος πάντων τοποθετήθηκε
γενικότερα. Μετά, στη διαδικασία των ερωτήσεων δίνετε το λόγο στον κύριο Λύγδα, µιλάει δέκα λεπτά ενώ έχουµε πει πέντε
λεπτά θα µιλάνε οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι επικεφαλής, όχι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, µιλάει δέκα λεπτά και πάλι µέσα στην
κούραση που έχουµε δεν κατάλαβα και πολλά απ’ ό,τι είπε, δεν έχει σηµασία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή δε γίνεται
αυτό το πράγµα που γίνεται εδώ πέρα σήµερα, τηρήστε µία διαδικασία κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Λύγδας µίλαγε δέκα λεπτά…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, ή κάνετε το χαζό ή είστε χαζός. Κύριε Γληγόρη, έδωσα το λόγο στον κύριο Λύγδα γιατί ξέρει και
πέντε πράγµατα παραπάνω από εµάς να µας ενηµερώσει… (…ασαφείς παρεµβάσεις….).…Γι’ αυτό έδωσα το λόγο στον κύριο
Λύγδα, να µας ενηµερώσει, να καταλάβουµε πέντε πράγµατα, (….) δε µας το κάνατε το χατίρι…
Γληγόρης Παν.: Πάντως τα αδέσποτα δεν είναι θέµα ∆ασικών Χαρτών. Μπορούµε να πάρουµε το λόγο τώρα γιατί έχουµε και
δουλειές; ∆εν είµαστε (….)…
Πρόεδρος: (…) Παναγιώτη Γληγόρη, ένα λεπτό.
Γληγόρης Κων.: ∆ιαβάστε τον Κανονισµό ρε παιδιά, έλεος! Είµαστε εδώ πέρα τόσες ώρες, είµαστε κουρασµένοι, τουλάχιστον
διαβάστε τον Κανονισµό…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, σας ενηµέρωσε ο κύριος Λύγδας περί των θεµάτων των οποίων πιθανόν να θέλατε να ενηµερώσετε
εσείς, αλλά δε µας ενηµερώσετε…
(…..ασαφής διάλογος…...)
Πρόεδρος: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις;
Κωνσταντινίδη: Κύριε Πρόεδρε, είχα πάρει σχεδόν το λόγο και επενέβη ο κύριος Λύγδας, εγώ δεν είχα σκοπό να κάνω µία
ερώτηση αλλά θα την κάνω αφού βλέπουµε ότι είναι ενηµερωµένος ο κύριος Λύγδας και προφανώς µπορεί να µου απαντήσει,
αν και µας µπέρδεψε νοµίζω. Οι εκτάσεις οι διάφορες που εµφανίζονται λοιπόν στις αεροφωτογραφίες όπως είπε, του ’46 µέχρι
του ’66 (κάτι τέτοιο είπε) που εµφανίζονται ότι έχουν αγροτική µορφή και µεταγενέστερα, τώρα δηλαδή µε τις καινούργιες
αεροφωτογραφίες έχουν ίσως πάρει µία µορφή δασικής έκτασης και όχι δάσους. Αυτές λοιπόν υπάγονται στη δασική νοµοθεσία
και έπρεπε να συµπεριληφθούν στους ∆ασικούς Χάρτες; Γιατί κάτι τέτοιο µας είπε ο κύριος Λύγδας. Θα ήθελα µία απάντηση επ’
αυτού…
Πρόεδρος: Κύριε Λύγδα, µπορείτε να απαντήσετε;
Λύγδας: Κυρία Ρεκατσίνα, εξ’ όσων γνωρίζω ανέφερα ∆ασικούς Χάρτες και παλαιούς και (…) νέους. Ξέρω ότι κυρίως δίνουν
βαρύτητα οι ∆ασολόγοι που αποφασίζουν στους χάρτες του ’45, του ’65 και διαχρονικά, ακόµα και αεροφωτογραφίες του 2005,
είναι δεδοµένο, γι’ αυτό έκανα και την αναφορά µεταξύ των αγροτεµαχίων «αδέσποτα και εγκαταλελειµµένα», τα οποία είναι όροι
που υπάρχουν και πρέπει να διασφαλισθούν. Ευχαριστώ.
Γληγόρης Παν.: ∆εν έχουν καµία δουλειά τα αδέσποτα στους ∆ασικούς Χάρτες.
Κωνσταντινίδη: (....) αν υπάγονται στη δασική νοµοθεσία και επειδή δε ξέρετε ίσως να µου απαντήσετε, να σας πω ότι
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 λοιπόν του άρθρου 4 του νόµου 4617/19 δεν υπάγονται στη δασική νοµοθεσία και εποµένως δεν
έπρεπε να είχαν συµπεριληφθεί σ’ αυτούς τους ∆ασικούς Χάρτες και ως εκ τούτου η διοίκηση έχει την υποχρέωση επειδή η ίδια
έχει σφάλει, να τα διορθώσει, να αναθεωρήσει τους χάρτες και κατόπιν να µιλάµε για παράταση οκτώ, δέκα, είκοσι µηνών, γιατί
όλο αυτό το διάστηµα δεν µπορεί να είναι οι διάφοροι µικρο-ιδιοκτήτες όµηροι αυτής της κατάστασης, ούτε µπορεί να χρεωθεί ο
καθένας για µισό στρέµµα 1, 2, να αποδείξει τα αυτονόητα…
∆ρακονταειδής: Πρόεδρε, θα προχωρήσουµε τώρα ή θα κάνουµε (…);
Πρόεδρος: Προχωράµε. Υπάρχει άλλη ερώτηση;
Γληγόρης Χρ.: Μία ερώτηση κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Χρήστος έχει το λόγο.
Γληγόρης Χρ.: Ωραία. Προς τον κύριο ∆ήµαρχο και σε εσάς κύριε Πρόεδρε. Επειδή σήµερα βρισκόµαστε εδώ να συζητήσουµε
ένα θέµα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει να κάνει µε όλους τους συµπολίτες µας, δε βλέπω καλεσµένο… Είδα βέβαια
στην πρόσκληση ότι είναι ο Βουλευτής κύριος Καββαδάς, ο οποίος ήταν και ο καθ’ ύλην αρµόδιος να µας ενηµερώσει και να
δεχτεί και τις περισσότερες ερωτήσεις, γιατί βουλεύµατα της Κυβέρνησης είναι και ο κύριος Καββαδάς σαν εκπρόσωπος της
Κυβέρνησης θα µπορούσε να µας απαντήσει πολύ καλύτερα. Η ερώτηση λοιπόν είναι: Επιµείνατε στο να είναι εδώ σήµερα ο
κύριος Καββαδάς και να δώσει τις απαντήσεις; Όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Λύγδας, ότι «στηρίζεται σε
αεροφωτογραφίες του ’45»· ναι, τυπικά ναι, εκεί είναι, αλλά εγώ µπορώ να σας πω µία δικιά µου περίπτωση που πήγα σε
µηχανικό να πάρω ένα οικόπεδο, να δω πως ακριβώς µου το χαρακτηρίζει, οικόπεδο το οποίο ήταν καλλιεργήσιµο µου το
βγάζει δασικό, αυτό που σας λέω είναι πραγµατικότητα και αν θέλετε µπορώ να σας φέρω και αυτό που µου έφτιαξε ο
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µηχανικός, και ο καταπατητής γείτονας µου -προσέξτε τι σας λέω- το οποίο έκανε την καταπάτηση το 2002, µπήκε µέσα και
ξελόγγωσε ουσιαστικά λόγγο, είναι νόµιµος, είναι καθαρός και το δικό µου είναι δασικό. Ποιες (.) λοιπόν του 1945
αεροφωτογραφίες; Του 2005 ήταν, εκεί στηρίχθηκαν όλα και µας χαρακτήρισε δασικά τα χωράφια και θα (.) τώρα και µας λέει ο
Βουλευτής τι πρέπει να κάνουµε. Ψηφίζει πρώτα το νόµο και µετά έρχεται να µας πει τι θα κάνουµε. Έ, δε γίνονται έτσι τα
πράγµατα και µάλιστα επικαλείται στην ανακοίνωσή του το νόµο…
Γληγόρης Κων.: Πρόεδρε συγγνώµη, εδώ πέρα είπαµε…
Γαζής Αναστ.: Πρόεδρε, ο Βουλευτής είναι απών, ο Βουλευτής είναι απών…
Γληγόρης Κων.: Χρήστο, χίλια συγγνώµη…
Γαζής Αναστ.: Είµαστε ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δεν είµαστε Βουλή.
Γληγόρης Χρ.: Έκανα την ερώτησή µου πρώτα κύριε Γαζή, πάνω στην ερώτηση στηρίζεται η τοποθέτησή µου, δεν κατάλαβα,
δεν είναι δηµόσιος διάλογος αυτός; Ας ήταν εδώ σήµερα να απαντήσει. Αυτό, ευχαριστώ πολύ.
∆ήµαρχος: Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το ζήτηµα που έθεσε σαν παράδειγµα ο κύριος Γληγόρης Χρήστος, εκτιµώ -γιατί
αναφέρθηκε και στη συζήτησή µας µε τον κύριο ∆ασάρχη- ότι µπορεί ο γείτονας -δε θα επιβεβαιώσω ή θα αναπαράγω το
χαρακτηρισµό- να είχε πάρει πράξη χαρακτηρισµού, δηλαδή στο ενδιάµεσο, γιατί όντως αναφέρθηκε αυτό και έβλεπες, δηλαδή
µας έδειξε συγκεκριµένες φωτογραφίες ο κύριος ∆ασάρχης που όλα αυτά… Γι’ αυτό ακριβώς λέω ότι ας έχουµε λίγη υποµονή να
τα κουβεντιάσουµε την Τετάρτη, να λυθούν οι απορίες για να µπορούµε να τα µεταδώσουµε και στους ανθρώπους µας µε
απόλυτα µεγαλύτερη σαφήνεια ότι έδειχνε συγκεκριµένες περιοχές όπου όλο φαινόταν δασικό, όλο είχε την ίδια χρήση το ’46 και
επειδή κάποιος µε τα δικά του κριτήρια για τον άλφα-βήτα λόγο είχε προχωρήσει σε πράξη χαρακτηρισµού, την είχε πάρει απ’
τη ∆ασική Υπηρεσία, φαινόταν καθαρό, φαίνεται καθαρό. Επίσης, αυτές οι άνω των χιλίων εκκρεµουσών πράξεων
χαρακτηρισµού, ειπώθηκε ότι θα ενσωµατωθούν, δηλαδή θα υπάρχει τροποποίηση στους ∆ασικούς Χάρτες µε την ενσωµάτωση
αυτών των άνω των χιλίων εκκρεµουσών υποθέσεων, αυτά θα γίνουν ατελώς απ’ τη ∆ασική Υπηρεσία, όπως επίσης για την
επίσπευση της διαδικασίας των ενστάσεων, είτε του πρόδηλου σφάλµατος, στις προθέσεις του ήταν να συγκροτηθούν άνω του
ενός κλιµακίου διευθέτησης και διερεύνησης των ενστάσεων αυτών. Αναγνωρίζω -όπως νοµίζω το κάνουµε κι όλοι µας- ότι είναι
ένα µεγάλο ζήτηµα, αφορά όλους µας, τη συντριπτική πλειοψηφία των δηµοτών και νοµίζω ότι… Και γι’ αυτό άλλωστε ήταν και
το έρεισµα για τη συζήτηση αυτή, να µας δοθούν οι επίσηµες απαντήσεις… Τώρα, ο κύριος Γληγόρης θέτει και τις πολιτικές
απαντήσεις, εγώ αναφέρθηκα ότι θα είναι οι συγκεκριµένοι καλεσµένοι, από κει και πέρα ο καθένας θα επιλέξει αν µπορεί, αν
δύναται, αν θέλει, θα εκτιµηθεί αυτό, θα αξιολογηθεί, αλλά νοµίζω ότι στη σηµερινή τουλάχιστον συνεδρίαση θα πρέπει να
καταλήξουµε και να αποφασίσουµε για το περιεχόµενο του ψηφίσµατος και να προχωρήσουµε παρακάτω. Η Τετάρτη δεν είναι
µακριά, πέντε µέρες είναι, για να λέµε, να ακούµε και να απαντάµε πράγµατα µε απόλυτη ακρίβεια και σαφήνεια. Ευχαριστώ.
Γληγόρης Χρ.: Λίγο την ανοχή σας κύριε ∆ήµαρχε σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε λίγο. Απλά γι’ αυτό που είπατε, εγώ ξέρετε δε
λέω κάτι τυχαία, το διπλανό ακριβώς οικόπεδο από εµένα, όχι το από πάνω από εµένα που πλέον το δίνει καθαρό, το διπλανό
το οποίο είναι 10 στρέµµατα και µάλιστα είχα κάνει την επαφή εγώ µε τον ιδιοκτήτη γιατί µε ενδιέφερε σαν οικόπεδο για
επένδυση να το αγοράσω, µου έφερε και την πράξη χαρακτηρισµού και µάλιστα απ’ τα 10 στρέµµατα -προσέξτε- το 1,5 το
έβγαζε δασικό. Τώρα οι νέοι χάρτες του ανθρώπου του το βγάζουν 100% δασικό και το από πάνω καθαρό. Καταλαβαίνετε τι
λέω;
∆ήµαρχος: Αυτό θα είναι λάθος κύριε Γληγόρη, αυτό θα είναι στα πρόδηλα σφάλµατα.
Γληγόρης Παν.: Είναι πρόδηλο ρε Χρήστο αυτό τώρα, εντάξει, προχωράει, είναι ειδικά θέµατα αυτά…
Πρόεδρος: Λοιπόν, για να σταµατήσουµε τώρα, να µπούµε στο δια ταύτα. Εγώ οφείλω να διαβάσω το έγγραφο που µας
απέστειλε η Οµοσπονδία των Απανταχού Λευκαδιτών Συλλόγων.
Προς τον κύριο Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας, δια του Προεδρείου προς όλους τους
∆ηµοτικούς Συµβούλους και στις ∆ηµοτικές Κοινότητες (µε την αίτηση να εκφωνηθεί το παρόν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου).
‘‘Ενόψει της προκείµενης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε το ως άνω θέµα και εκφράζοντας τις ανησυχίες
εκατοντάδων Λευκαδίων συµπατριωτών µας, θέτουµε υπόψιν του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα παρακάτω:
Α. Κατόπιν µιας προκαταρκτικής µελέτης, µε τη βοήθεια νοµικών και µηχανικών συµπατριωτών µας, διαπιστώνουµε ότι
ο ∆ασικός Χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, όπως παρουσιάζεται στο σχετικό διαδικτυακό τόπο, κάθε άλλο παρά
αποτυπώνει την πραγµατική κατάσταση της εκτός ορίων οικισµών περιοχής των νησιών µας δεδοµένου ότι:
Πρώτον. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν υπαχθεί στη δασική νοµοθεσία οι ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούµενες
εκτάσεις (λιοστάσια, αµπέλια, κ.λπ.).
∆εύτερον. Έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας οι χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί
ηµιορεινών, ορεινών και ανώµαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήµατα αποτελούµενα από φρυγανική ποώδη ή
άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική µεν βλάστηση που δε συνιστά δασοβιοκοινότητα που στη λήψη της αεροφωτογραφίας
του έτους 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960 εµφάνισαν αγροτική µορφή.
Τρίτον. Έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας οι εκτάσεις που εµφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του
’45 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960 µε αγροτική µορφή που δασώθηκαν µεταγενέστερα και ανέκτησαν τη µορφή της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979· έκταση όπου η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαµνώδης είναι
ο
αραιά, στη στιγµή που οι ως άνω εκτάσεις εξαιρούνται ρητά από τη δασική νοµοθεσία σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρο 4 του
νόµου 4617/2019.
Τέταρτον. Εν ολίγοις τεράστιο ποσοστό των αγροτικών εν γένει εκτάσεων που στον ορθοφωτοχάρτη του 1945 φέρουν
την ένδειξη Α (δηλ. µη δασικό), στο ∆ασικό Χάρτη όπως έχει αναρτηθεί χαρακτηρίζονται ως «δασικές εν γένει εκτάσεις» και
φέρουν τον χαρακτηρισµό «Α∆.»
Πέµπτον. ∆ε λείπουν βέβαια οι περιπτώσεις όπου εκτάσεις που εµφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 µε
την ένδειξη «∆» (δηλ. δασική εν γένει έκταση), µετατρέπονται σε «∆Α» (δηλ. σε µη δασική), ιδιαίτερα σε εκτάσεις
µεγαλοεπενδυτών ή όσων τέλος πάντων έκαναν το όποιο κουµάντο τους αντίθετα µε τον κατά κανόνα χαρακτηρισµό «Α∆» των
εκτάσεων που ανήκουν στους µικρο-ιδιοκτήτες.
Με βάση τα παραπάνω σας καλούµε στην όποια απόφασή σας να σταθµίσετε τα παραπάνω δεδοµένα και να κινηθείτε
στην κατεύθυνση της ριζικής αντιµετώπισης των προβληµάτων που προκύπτουν µετά την ανάρτηση του ∆ασικού Χάρτη έχοντας
υπόψιν ότι απ’ τη στιγµή της ανάρτησης η όποια εν ζωή δικαιοπραξία σε εκτάσεις µε την ένδειξη «Α∆» και µέχρι τη λειτουργία
του δασολογίου δεν είναι δυνατή καθόσον δεν προβλέπεται πλέον µετά την ανάρτηση η έκδοση πράξης εξαίρεσης απ’ τη δασική
νοµοθεσία σε εκτάσεις που εµφανίζονται σε αεροφωτογραφίες του 1945 και 1960 µε αγροτική µορφή οι οποίες (…..), δηλαδή
όλες οι εκτάσεις µε την ένδειξη «Α∆», µετά την ανάρτηση, δηλαδή από σήµερα και στο εξής αντιµετωπίζονται ως δασικές µέχρι
και αν τελεσιδικήσουν οι όποιες ενστάσεις τυχόν υποβληθούν. Καταλήγοντας, η πρότασή µας περιληπτικά είναι:
«Με απόφαση της αρµόδιας αρχής να ανασταλεί επ’ αόριστον η ανάρτηση του ∆ασικού Χάρτη στο σύνολο της
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
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∆εύτερον. Ουδεµία παράταση στην υποβολή ενστάσεων δεν έχει νόηµα δεδοµένου ότι το βασικό πρόβληµα (..) δεν
επιλύεται εντός του πλαισίου (..) σύνταξης των ∆ασικών Χαρτών.
Τρίτον. Μέχρι την ανασύνταξη της εκ νέου ανάρτησης του ∆ασικού Χάρτη για τις όποιες δικαιοπραξίες να λαµβάνεται
υπόψιν όχι ο αναρτηµένος ∆ασικός Χάρτης, αλλά ο αναρτηµένος ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, δηλαδή η αποτύπωση των
∆ασικών Εκτάσεων επί των αεροφωτογραφιών του 1945-1960.
Τέταρτον. Μετά την ανασύνταξη και στο στάδιο υποβολής των ενστάσεων που θα ακολουθήσει να δίνονται δωρεάν και
σε ψηφιακή µορφή στον κάθε ενδιαφερόµενο όλα τα στοιχεία (…) η διοίκηση για το χαρακτηρισµό της έκτασης που τον
ενδιαφέρει.
Πέµπτον. Να αποτυπωθούν στο νέο ∆ασικό Χάρτη όλες οι πράξεις της διοίκησης χαρακτηρισµού ορίων κ.λπ. µε
παραποµπή σε δικτυακό τόπο απ’ όπου ο κάθε πολίτης µπορεί να λαµβάνει πλήρη γνώση.»’’
Αυτό ήταν το έγγραφο απ’ τους Απανταχού Λευκαδίους.
Τοποθετήσεις; Ο κύριος Σολδάτος, µάλλον κύριε Γληγόρη Παναγιώτη.
Γληγόρης Παν.: Θα προσπαθήσω τώρα σ’ αυτό το διάστηµα και λόγω της ώρας να πω την άποψή µας η οποία έχει ως εξής:
Καταρχήν, το θέµα των ∆ασικών Χαρτών ξεκινάει µαζί µε το Κτηµατολόγιο µε το νόµο 2664 του έτους 1998. Είναι δύο
παράλληλες διαδικασίες οι οποίες ξεκινάνε το 1998. Κάποιοι συγγραφείς –και σωστά κατά την άποψή µου- λένε το εξής: Ότι θα
πρέπει να κλείσει το θέµα των ∆ασικών Χαρτών και µετά να αρχίσει το θέµα του Κτηµατολογίου ή να κλείσει το θέµα του
Κτηµατολογίου. ∆ηλαδή, πρέπει να έπεται των ∆ασικών Χαρτών η διαδικασία του Κτηµατολογίου και έχουν το λόγο τους που το
λένε αλλά δεν είναι του παρόντος ∆ηµοτικού Συµβουλίου αυτές οι λεπτοµέρειες και αυτές οι διευκρινήσεις. Πιστεύω το εξής: Ότι
ανοίγει για τη Λευκάδα ένα µεγάλο κεφάλαιο το οποίο έχει κοινά χαρακτηριστικά µε το Κτηµατολόγιο, µε τη διαδικασία του
Κτηµατολογίου.
Τώρα, είναι δύο θεσµοί κατά την άποψή µου οι οποίοι είναι και αξιόλογοι και αξιόπιστοι. Άλλο τώρα σαν θεσµοί που
είναι αξιόλογοι και αξιόπιστοι και άλλο αν ακολουθείται µία διαδικασία η οποία στο πιλοτικό πρόγραµµα του Κτηµατολογίου δεν
ήταν κατά την άποψή µας σωστή διότι αιφνιδιάστηκαν οι πολίτες της Λευκάδας… Τώρα, κατά τη διαδικασία των ∆ασικών
Χαρτών δεν µπορεί να πω ότι ξεκίνησε ορθά, καταρχήν λόγω της πανδηµίας. Τι θα µπορούσε να γίνει; Πιστεύω ότι το θέµα το
βάζει σωστά και η Π.Ε.∆.Ι.Ν. αλλά και οι τέσσερις Πρόεδροι των ∆ικηγορικών Συλλόγων των Ιονίων Νήσων οι οποίοι έχουν
εκδώσει µία κοινή απόφαση. ∆εν έχουµε πολλά περιθώρια, δεν µπορούµε να πούµε δηλαδή να ανασταλεί αυτή η διαδικασία για
δύο-τρία, πέντε χρόνια και σωστά κατά την άποψή µου, διότι αυτή τη στιγµή έχει αρχίσει να γίνεται µία «ζηµιά» (εντός
εισαγωγικών). Έχουµε λοιπόν κάποιες περιοχές που χαρακτηρίζονται ως (τέσσερις είναι οι χαρακτηρισµοί των περιοχών µε
βάση τους ∆ασικούς Χάρτες): Τις καθαρά µη δασικές περιοχές, τις δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις και τις
αναδασωτέες εκτάσεις. Κάνω ένα ερώτηµα, έρχεται λοιπόν κάποιος στη Λευκάδα να κάνει µία αγορά και βλέπει λοιπόν στο
χάρτη αυτό που σωστά είπε ο ∆ήµαρχος ότι αυτό θα είναι η βάση, δεν αλλάζει, αυτή θα είναι η βάση από εδώ και πέρα, θα
γίνουν οι ενστάσεις, θα γίνουν οι αντιρρήσεις, µετά θα συνεδριάσουν οι Επιτροπές… Αυτό που έχει αναρτηθεί. Έρχεται λοιπόν
κάποιος να κάνει µία επένδυση και βλέπει ότι το ακίνητο που θέλει να αγοράσει είναι ∆∆. Ποιος θα του προτείνει να το
αγοράσει; (…) επανέρχοµαι σ’ αυτό που είπα προηγουµένως. Ότι ήδη έχει αρχίσει να γίνεται µία «ζηµιά» (εντός εισαγωγικών),
πως θα µπορέσει αυτή να αντιµετωπιστεί; Είναι θετική η πρόταση που κάνει ο ∆ήµαρχος, θα πρέπει -και αυτό έλεγα και µε το
Κτηµατολόγιο- όσο γίνεται συντοµότερα να αντιδρούν οι φορείς και οι παράγοντες, ∆ήµος, ΤΕΕ, ∆ικηγορικοί Σύλλογοι και αν
µπορεί ο ∆ήµος να παρέχει µία βοήθεια στους πολίτες και στους συνδηµότες µας και πρακτική και θεωρητική. Τι θέλω να πω µ’
αυτό; Ότι χρειάζεται ενηµέρωση.
Τώρα, πρέπει να τεθούν κάποιες προϋποθέσεις. Μία βασική προϋπόθεση είναι ότι συνδυάζονται οι ∆ασικοί Χάρτες και
µε το χωροταξικό. Να ζητήσει αυτή η Επιτροπή που θα συνεδριάσει· που κατά την άποψή µου µετά πρέπει να… Επιτροπή που
λέει ο ∆ήµαρχος «να συγκληθεί σωστά»· να συγκληθεί. Πρέπει να κάνει πρόταση στο υπουργείο, προτάσεις όπως µε το
Κτηµατολόγιο, οι οποίες λοιπόν προτάσεις αυτές θα πρέπει να έχουν κάποια κατάληξη, δηλαδή απ’ τη στιγµή που αυτή η
διαδικασία, γιατί δε θα ανασταλεί εσαεί αυτή η ανάρτηση των ∆ασικών χαρτών, στη διαδικασία αυτή λοιπόν της αναστολής θα
πρέπει συγχρόνως να αναστέλλονται και οι προθεσµίες που θέτει για τις παρεκκλίσεις το χωροταξικό, διότι θα χαθούν οι
ιδιοκτησίες. Αν λοιπόν τώρα ξεκινήσει µία αναστολή ενός έτους ή έξι µηνών και µετά αρχίσει να δοθεί µία προθεσµία οκτώ
µηνών για τις αντιρρήσεις, φτάνουµε αµέσως-αµέσως σε δεκαπέντε µήνες και θα έχει µετά σε µία προθεσµία πέντε µηνών που
είναι αδύνατον να συνεδριάσει µία Επιτροπή που θα δώσει τον αποχαρακτηρισµό. Ποια Επιτροπή είναι αυτή που θα
συνεδριάσει; Πληροφορούµαι ότι σε κάποια µέρη έχουν περάσει τρία χρόνια να συνεδριάσουν αυτές οι Επιτροπές.
Ένα άλλο θέµα που ετέθη και έπρεπε να τεθεί στο ∆ασάρχη, είναι επιτακτικά, είναι το θέµα των εκτάσεων που ήδη
έχουν χαρακτηριστεί. Υπάρχουν αποφάσεις χαρακτηρισµού εκτάσεων που δεν έχουν περάσει σ’ αυτούς τους χάρτες. Αυτά
λοιπόν πρέπει και σωστή -επαναλαµβάνω- είναι αυτή η πρόταση που γίνεται απ’ το ∆ήµαρχο, αλλά αυτές οι διαδικασίες δε
λύνονται -πρέπει να το λάβουµε σοβαρά υπόψη µας- σε µία συνεδρίαση. Ένα µπούσουλα θα δώσουµε εµείς, σαν µια
κατεύθυνση ούτως ώστε και οι Πρόεδροι των ∆ικηγορικών Συλλόγων των Ιονίων Νήσων και το ΤΕΕ και κάποιοι άλλοι
παράγοντες να µπορέσουν µε κάποιες τροποποιήσεις που θα γίνουν στον ήδη υπάρχοντα νόµο να βοηθήσουν στη διαδικασία
της επίλυσης του προβλήµατος. Όχι να καταργηθούν οι ∆ασικοί Χάρτες, αυτό δε γίνεται και δεν πρέπει να γίνει. Να
διαµορφωθούν και να ληφθούν υπόψιν κάποια κριτήρια. Τώρα, ούτε τα αδέσποτα έχουν θέση στους ∆ασικούς Χάρτες κατά την
άποψή µου αλλά δε θέλω τώρα να µπαίνω σε λεπτοµέρειες, ούτε τα αδέσποτα, ούτε έχει σχέση αυτό το επιχείρηµα που λέµε
τώρα για το δηµόσιο. Το δηµόσιο δεν έχει… ∆εν υπάρχουν δηµόσιες εκτάσεις στη Λευκάδα, ούτε αν κάποιος έχει µία έκταση
δασική θα έρθει µετά το δηµόσιο και θα του πει: «Σου την παίρνω», δε γίνεται αυτό το πράγµα. Αυτό θα µπορούσε να γίνει στο
Καρπενήσι, να γίνει στη Φωκίδα, να γίνει κάπου αλλού. Εδώ ισχύει το τεκµήριο το ότι το δηµόσιο δεν έχει εκτάσεις οι οποίες του
ανήκουν, αλλά δεν έχει καµία σχέση κατά την άποψή µου µε το δασικό, είναι άλλο θέµα το οποίο θίγουµε.
Κλείνοντας, εµείς πιστεύουµε το εξής: Ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτή η διαδικασία που αρχίζει και ότι πρέπει να
συµµετέχει και ο Βουλευτής, αλλά ο Βουλευτής δε θα µπορούσε να κάνει σ’ αυτή τη φάση τίποτα άλλο, να πει δηλαδή τι; Στην
Επιτροπή εδώ του ∆ασαρχείο: «Μην αναρτάτε τους ∆ασικούς Χάρτες»; Τώρα είναι η δουλειά του Βουλευτή, πρέπει να πιεστεί
ούτως ώστε όπως έκανε και στο Κτηµατολόγιο και πήραµε κάποιες παρατάσεις (σωστά τις πήραµε αυτές τις παρατάσεις) να
µπορέσει να πιέσει µία κατάσταση και τους άλλους Βουλευτές των Ιονίων Νήσων ούτως ώστε να υπάρξει µία βοήθεια στους
πολίτες για την επίλυση αυτού του προβλήµατος. Αυτή είναι η άποψή µας. Τώρα, πρακτικά δηλαδή πιστεύω ότι και η απόφαση
των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων των Ιονίων Νήσων και η απόφαση της Π.Ε.∆.Ι.Ν. κινείται στη σωστή κατεύθυνση
του πλαισίου διαχείρισης του ζητήµατος. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Καταρχήν σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, πριν µπω στην ουσία, να πω, κύριε Πρόεδρε, µετά την ολοκλήρωση
αυτού του θέµατος και του επόµενου που είναι σχετικό, δηλαδή για τον εκπρόσωπο, νοµίζω και εφόσον ο κύριος ∆ήµαρχος
είπε ότι την επόµενη Παρασκευή έχουµε ∆ηµοτικό Συµβούλιο, νοµίζω ότι το άλλο σοβαρό θέµα που θα κρατήσει και αυτό πολύ
ώρα γιατί είναι εξαιρετικά σοβαρό· να το πάµε σε εκείνη τη συνεδρίαση.
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Τώρα, δύο-τρία ζητηµατάκια µε παραλαβές έργων, σε εκείνη τη συνεδρίαση, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και θα
τελειώσουµε γρήγορα. Αυτή είναι διαδικαστική πρόταση. Μπαίνω τώρα στο θέµα µου.
Θα σας πω ένα παραµύθι. Μια φορά και ένα καιρό ήταν µία χώρα η οποία είχε ένα σύνταγµα και το οποίο σύνταγµα
έβαλε σαν ζήτηµα τη σύνταξη ∆ασικών Χαρτών το 1975. Περάσανε από τότε 40 χρόνιο και φτάσαµε στο 2015 και τότε
επιτέλους ξεκίνησε η διαδικασία για τους ∆ασικούς Χάρτες, δε θέλω να κάνω αναφορά στο Κτηµατολόγιο γιατί το παραµύθι έχει
κι άλλα µέσα, αλλά θα πω µόνο για τους ∆ασικούς Χάρτες, και έφτασε αυτή η χώρα µέσα σε τέσσερα χρόνια να έχει το 55% των
∆ασικών Χαρτών αναρτηµένους και περίπου το 45% κυρωµένους. ∆υστυχώς όµως τα παραµύθια δεν κρατάνε πολύ.
Παρουσιάζεται το 2020 ένας πολύ όµορφος «περιβαλλοντοκτόνος -όπως τον είχαµε χαρακτηρίσει τότε- νόµος» (το ’20, πέρυσι
δηλαδή) και µε το πρόσχηµα ότι δήθεν θα αναµορφώσουµε τους χάρτες ανέβαλλε ουσιαστικά επ’ αόριστον το ζήτηµα της
ανάρτησης των χαρτών. ∆ε θέλω να σχολιάσω τι σκοπιµότητα είχε αυτό, το πρόσχηµα ήταν ότι: «Ξέρετε, έχουµε αντιρρήσεις
στους ∆ασικούς Χάρτες, άρα να το παγώσουµε.» Αφού έκαναν λοιπόν τις διορθώσεις που επιθυµούσε και αφού πάγωσε
ενδιάµεσα τις προσλήψεις των δασικών υπαλλήλων που είχαν ήδη αναγγελθεί, γιατί το πρόβληµα της έλλειψης προσωπικού
είναι τεράστιο, ειπώθηκε και απ’ άλλους συναδέλφους η συσσώρευση αποφάσεων που υπάρχει για χαρακτηρισµούς που είναι
τουλάχιστον χίλιες στη Λευκάδα (αν θυµάµαι καλά αυτό το νούµερο είπε ο κύριος ∆ήµαρχος) και φτάσαµε στο σήµερα µέσα σε
πανδηµία µε χίλια άλλα ζητήµατα σε εκκρεµότητα να γίνεται ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών. Ακούστε συνάδελφοι, εµείς εδώ
δεν είµαστε τεχνοκρατικό όργανο για να λύνουµε τις απορίες που µπορεί εύλογα ο καθένας µας να έχει, είµαστε πολιτικό
όργανο, αυτό πάρα πολλές φορές το έχουµε µπερδέψει, κάνουµε τους τεχνοκράτες, λέµε διάφορα, προσπαθούµε να
απαντήσουµε σε πράγµατα τα οποία δε γνωρίζουµε. Εγώ δηλώνω λοιπόν στο ζήτηµα αυτό ότι δεν έχω γνώση και ειδικότητα να
µπορώ να απαντήσω στα διάφορα ερωτήµατα που τέθηκαν γιατί έχω κι εγώ τέτοια ερωτήµατα. Εµείς λοιπόν ως πολιτικό
όργανο πρέπει να δούµε την πολιτική ουσία. Ποια είναι η πολιτική ουσία; Ότι έχουµε αυτά τα γεγονότα που σας περιέγραψα
σαν παραµύθι και τα οποία µε ένα µαγικό τρόπο εξαφανίζονται απ’ το δηµόσιο διάλογο και έχουµε και τη µεγάλη ανάγκη ως
σώµα να εκφράσουµε τις διαθέσεις µε σοβαρό τρόπο όµως που οι διαθέσεις αυτές έρχονται απ’ όλα αυτά που µαζεύουµε ως
πληροφόρηση απ’ τους συµπολίτες µας για τα προβλήµατα και παραδείγµατα (αναφέρθηκαν και εδώ κάµποσα), τα
προβλήµατα που δηµιουργούνται.
Πριν καταλήξω στην πρόταση θέλω να πω δύο-τρία πραγµατάκια άλλα. Είπε ο κύριος ∆ήµαρχος ότι θα γίνει µία
εκδήλωση που θα έχει ενηµερωτικό χαρακτήρα απ’ τη µεριά του ∆ασαρχείου κατά κύριο λόγο που αυτό θα ενηµερώσει, θα
παρευρίσκονται φυσικά κι άλλοι. Εντάξει, εγώ να το καταλάβω αυτό, ότι έχει ένα ενηµερωτικό χαρακτήρα. Τι νόηµα όµως έχει
για εµάς ως πολιτικό όργανο αυτή η εκδήλωση; ∆εν έχει κανένα νόηµα, αυτή η ενηµέρωση, επαναλαµβάνω, θετικά τη βλέπω,
δεν τη βλέπω αρνητικά, δεν τη σχολιάζω αρνητικά, λέω όµως επί της ουσίας ως πολιτικό όργανο για εµάς έχει καµία έννοια;
∆ηλαδή, όσοι παρακολουθήσουµε αυτή την εκδήλωση, όσοι παρακολουθήσουν µάλλον θα γίνουν πιο σοφοί ή θα λύσουν τις
απορίες που έχουν για τα προσωπικά τους ζητήµατα; Και όχι φυσικά, και όχι φυσικά, διότι τα ζητήµατα που πρέπει να λυθούν
είναι πολλά και είναι και πολύ σοβαρά και δεν µπορεί να τα λύσει κανένας ∆ασάρχης, αλλά είναι ζήτηµα πολιτικών αποφάσεων.
Γι’ αυτό λέω: «Τι νόηµα έχει αυτή η εκδήλωση στο πολιτικό κοµµάτι και όχι στο ενηµερωτικό.»
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι µπαίνει ένα ζήτηµα που είναι εξαιρετικά σοβαρό και αφορά τα Ιόνια και
αναφέροµαι στο τεκµήριο κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα Ιόνια. Επειδή αυτό το πράγµα εµείς το είχαµε διαβλέψει και
έκανε µία αναφορά ο ∆ήµαρχος (να πω και δύο κουβέντες παραπάνω), είχαµε αναθέσει σε µεγάλο ∆ικηγορικό Γραφείο να
έχουµε µία τεκµηρίωση ούτως ώστε… Αυτό θα επιχειρούσαν υποτίθεται να κάνουν και οι άλλοι συνάδελφοι ∆ήµαρχοι των
άλλων Ιονίων, ούτως ώστε να πηγαίναµε σε µία συνολική παρέµβαση όλα τα Ιόνια που πια µε τεκµηριωµένο τρόπο θα
ζητούσαµε απ’ το κράτος τι; Να υλοποιήσει το νόµο που το ίδιο έχει ψηφίσει και τις νοµολογίες που του έχουν ερµηνεύσει.
Το τρίτο που θέλω να πω αφορά µία ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Βουλευτής. Φυσικά δικαίωµά του είναι να
βγάζει όσες ανακοινώσεις θέλει. Στις ανακοινώσεις όµως δεν µπορεί να εµπαίζεται η κοινωνία, διότι το παραµύθι του πρόδηλου
σφάλµατος -γιατί περί παραµυθιού πρόκειται- αφορά λιγότερο απ’ το 1% όλων όσων έχουν προβλήµατα, λιγότερο απ’ το 1%,
λιγότερο απ’ το 1% (πολύ λέω, για 1%). Αναφέρεται δηλαδή το πρόδηλο σφάλµα σε λάθη που βγάζουν µάτι και έτσι κι αλλιώς
θα διορθωθούν απ’ τη µεριά του ∆ασαρχείου που είναι υποτίθεται ο αρµόδιος φορέας να διορθώσει ό,τι είναι να διορθώσει. Τι
γίνεται µε το υπόλοιπο 99%; Εδώ λοιπόν ερχόµαστε εµείς ως πολιτικό όργανο και χαράζουµε ακριβώς τη γραµµή που
θεωρούµε ότι µπορεί να απεγκλωβίσει την κατάσταση.» Έρχοµαι στην πρότασή µας και τελείωσα. Η πρόταση της Π.Ε.∆.Ι.Ν.
την οποία κι εγώ στήριξα και ψήφισα είναι στη θετική κατεύθυνση αναµφισβήτητα. Η πρόταση αυτή όµως έχει και ελλείψεις. Από
τότε που πάρθηκε αυτή η απόφαση –πριν από καµιά δεκαριά µέρες περίπου- εµείς µε την επιπλέον προσπάθεια να
εµβαθύνουµε όσο µπορούµε στο ζήτηµα, καταλήξαµε σε µία πρόταση που συµπεριλαµβάνει και τα τέσσερα σηµεία στα οποία
αναφέρεται η Π.Ε.∆.Ι.Ν., περιλαµβάνει όµως και δύο επιπλέον σηµεία τα οποία τα θεωρούµε πολύ σοβαρά, δυόµιση για την
ακρίβεια.
Το πακέτο εποµένως, η πρότασή µας που έχετε στα χέρια σας, γιατί το στείλαµε πριν τη συνεδρίαση, έχει έξι σηµεία:
Σηµείο πρώτο. Να ανασταλεί η ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών, είναι εξαιρετικά κρίσιµο. Να επικαιροποιηθούν
προκειµένου να λάβουν υπόψη τους τις όποιες πράξεις χαρακτηρισµού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης,
οικοδοµικές άδειες κ.λπ., να ανασταλεί λοιπόν, να γίνουν αυτές οι διορθώσεις, να αναρτηθούν εκ νέου µετά την επικαιροποίησή
τους. Αυτό είναι το πρώτο σηµείο της πρότασης.
∆εύτερον. Η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων -ρώτησε και ένας συνάδελφος, νοµίζω ο Πέτρος αν θυµάµαι καλά- θα
αρχίσει µετά το πέρας της πανδηµίας όταν θα αρθούν και τα εµπόδια των µετακινήσεων και δεν πρέπει να είναι µικρότερη των
οκτώ µηνών συν ένα µήνα που βάζουµε για τους κατοίκους της αλλοδαπής. Άρα, δε µιλάµε για αύριο, µιλάµε για αναστολή,
επικαιροποίηση, µπορεί να ολοκληρωθεί σε έξι µήνες ας πούµε, να έχουµε τη λήξη της πανδηµίας, τη νέα ανάρτηση και από
τότε να ξεκινάνε οι όποιες ενστάσεις-αντιρρήσεις.
Τρίτο σηµείο. Η υποβολή αντιρρήσεων-ενστάσεων να γίνεται χωρίς την οικονοµική επιβάρυνση τω ν ενδιαφεροµένων,
εξόχως πολιτικό ζήτηµα, εξόχως πολιτικό, στις σηµερινές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί και εξαιτίας της πανδηµίας.
Σηµείο τέταρτο. Στο σηµείο τέταρτο, κάνει αναφορά σ’ αυτό και η Π.Ε.∆.Ι.Ν. αλλά την κάνει λειψά, εµείς λέµε λοιπόν να
έχει την εξής διατύπωση: «Τα γεωτεµάχια αγροτικής µορφής που δεν έφεραν δασική βλάστηση προ του ’45 και απέκτησαν τη
µορφή δασικής έκτασης να µη διέπονται απ’ τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.» Λέµε παρακάτω: «….Η διοίκηση -και αυτό
πάει παρέα µ’ αυτό που λέει η Π.Ε.∆.Ι.Ν.- να εναρµονιστεί µε τη ρητή πρόβλεψη του νόµου και τη νοµολογία ότι το τεκµήριο
κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου επί των δασικών εκτάσεων δεν ισχύει για τα Ιόνια Νησιά. Το δηµόσιο εποµένως να δύναται
να διεκδικήσει δασικές εκτάσεις µόνο στην περίπτωση που έχει στην κατοχή του τίτλους κυριότητας µε εξαίρεση -και αυτό επίσης
είναι η διαφορά σε σχέση µε την Π.Ε.∆.Ι.Ν.- όσες περιπτώσεις αφορούν προστατευόµενες περιοχές ή οριοθετηµένα δασικά
οικοσυστήµατα.»
Σηµείο πέµπτο. Μέχρι την οριστική κύρωση των ∆ασικών Χαρτών να ισχύσουν οι πράξεις που έχουν εκδοθεί και
ιδιαίτερα οι τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισµού βάσει των οποίων οι ιδιοκτησίες να δύνανται να µεταβιβαστούν… Εξαιρετικά
κρίσιµο σηµείο, διότι αν παγώσει αυτή η διαδικασία δεν µπορούν να παγώσουν όλα, για τις µη δασικές εκτάσεις να ισχύει ότι η
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επίδειξη αποσπάσµατος του προσωρινού ∆ασικού Χάρτη είναι επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για τη σύνταξη συµβολαίου και την
έκδοση πολεοδοµικών αδειών.
Το σηµείο έξι -το οποίο είναι καινούργιο, δεν αναφέρεται δηλαδή στην απόφαση της Π.Ε.∆.Ι.Ν.- και τελευταίο είναι ότι:
Σε όσους απ’ τους δασωµένους αγρούς τελικά διατηρήσουν τη δασική τους µορφή θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια µορφή
αποζηµίωσης του ιδιοκτήτη τους. Μόνο έτσι µπορεί στην πράξη αυτό που λέµε «περιβαλλοντικό ισοζύγιο» -νοµίζω
καταλαβαίνετε τι εννοώ- θα έχει σωστή εφαρµογή.
Θεωρούµε δηλαδή µε λίγα λόγια -και τελείωσα Πρόεδρε- ότι αυτή η πρόταση που συµπεριλαµβάνει τα τέσσερα σηµεία
της απόφασης της Π.Ε.∆.Ι.Ν., που συµπεριλαµβάνει επίσης πολύ σηµαντικά σηµεία απ’ αυτά που η Οµοσπονδία Λευκαδίτικων
Συλλόγων έστειλε, είναι πιο πλήρης γιατί περιλαµβάνει κι άλλα ζητήµατα που τα ανέφερα και θα παρακαλούσαµε, εάν υπάρχει
φυσικά και κάποια άλλη προσθήκη -ανοιχτοί είµαστε- που να µας έχει διαφύγει, θα παρακαλούσαµε να πηγαίναµε σ’ αυτή γιατί
τη θεωρούµε πιο ολοκληρωµένη. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο. Κύριε Γληγόρη; Ο κύριος Βερροιώτης.
Βερροιώτης: Κύριε Πρόεδρε, τις βασικές πλευρές της τοποθέτησής µας τις είχαµε στείλει εδώ και ορισµένες µέρες. Όσο πιο
επιγραµµατικά θα το περιγράψω και θα πω και τα ζητήµατα που συγκεκριµένα προτείνουµε.
Να ξεκινήσω µε το εξής: Καταρχάς, η όλη δασική πολιτική στη χώρα µας δεν είναι ένα άθροισµα νοµικών κειµένων που
είναι στον αέρα, πρόκειται να υλοποιηθεί η δασική στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αυτό είναι το βασικό ζητούµενο, πάνω σ’ αυτή την πολιτική γενική κατεύθυνση στηρίχτηκαν
και στηρίζονται η συγκρότηση και η σύνταξη των ∆ασικών Χαρτών. Ο βασικός στόχος είναι να διαµορφωθεί ένα καθαρό
επενδυτικό τοπίο στην πολιτική υγιής, γιατί πολλοί µεγάλοι µονοπωλιακοί όµιλοι ονειρεύονται, ορεύονται, θέλουν να βάλουν
χέρι στη γη, να γίνουν αλλαγές χρήσης ακόµα και µέσα σε δάση, ιδιαίτερα από επιχειρηµατικούς οµίλους του τοµέα του
τουρισµού ή άλλων κλάδων. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ξέρει το κράτος τι έχει στα χέρια του και τι µπορεί να
ξεπουλήσει. ∆εν µπορεί λοιπόν να υπάρχει πρόθεση του κράτους να δώσει για επενδύσεις, να ξεπουλήσει -όπως λέµε- δασικές
εκτάσεις και να εµφανίζονται µετά ιδιώτες διεκδικώντας γιατί έχουν πραγµατικά τίτλους για παράδειγµα. Αυτό πρέπει να
ξεκαθαρίσει και αυτό θα γίνει µε την ανάρτηση και την τελική κύρωση, την οριστική και ό,τι άλλο συνεπάγεται νοµικά αυτό το
ξεκαθάρισµα των ∆ασικών Χαρτών, προφανώς ξεκαθάρισµα της ιδιοκτησίας και φυσικά και σε ένα βαθµό «καθορισµός και των
χρήσεων γης µ’ αυτή την ανάρτηση.»
∆εύτερος στόχος είναι το γεγονός ότι είναι ανάγκη αυτή τη στιγµή να συγκεντρωθεί η µικρή κατακερµατισµένη
ιδιοκτησία που στην πλειοψηφία τους την έχουν στα χέρια τους τα λαϊκά στρώµατα σε λίγα χέρια. Αυτό είναι επίσης στόχος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή οι Κυβερνήσεις τώρα για λογαριασµό αυτής της πολιτικής θα βάλουν χέρι στην ιδιοκτησία του
κόσµου µέσω του γεγονότος ότι πολλοί δε θα µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα κόστη, στις ασφυκτικές προθεσµίες που
τίθεται για ενστάσεις κ.λπ., µε συνέπεια να παρατήσουν δικιά τους γη, δικά τους χωράφια επειδή δε θα έχουν τι να τα κάνουν
κ.λπ.. Το ζήτηµα του… Θα αναφερθώ κι εγώ όπως και ο κύριος ∆ρακονταειδής, αποτελεί πρόκληση η επίκληση του πρόδηλου
σφάλµατος γιατί πέρα απ’ το ότι είναι ελάχιστες αυτές οι περιπτώσεις, αποτελεί για έναν ακόµα λόγο πρόκληση γιατί ακούγεται
απ’ τα επίσηµα χείλη εκείνων που ψήφισαν αυτή τη διαδικασία, δηλαδή δε θα µπορούσαν νωρίτερα, πριν αρχίσουν να
επικαλούνται, µετά την ανάρτηση να επικαλούνται τα πρόδηλα σφάλµατα, να λυθεί το ζήτηµα νωρίτερα; Προφανώς και όχι γιατί
εξηγώ τους συγκεκριµένους σκοπούς και τις συγκεκριµένες επιδιώξεις της διαδικασίας µε την ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών,
συνολικότερα όλη η διαδικασία και όχι µόνο µιας περιοχής ή η προσωρινή ανάρτηση πριν την τελική τους κύρωση. Θεωρούµε
ότι το δάσος και γενικότερα η γη πρέπει να είναι κοινωνική ιδιοκτησία. Μπορούν να λειτουργήσουν για την ικανοποίηση των
λαϊκών αναγκών και όχι των κερδών των µεγάλων µονοπωλιακών οµίλων. Γι’ αυτό θεωρούµε ότι χρειάζεται αγώνας όλων των
εργαζοµένων µε τους µικρο-ιδιοκτήτες, τα λαϊκά στρώµατα (όπως λέµε) έτσι ώστε και να λύσουµε τα όποια τωρινά προβλήµατα
έχουν προκύψει, αλλά και το βασικό, ποιος κάνει κουµάντο στη γη, αν θα αξιοποιείται για τις λαϊκές ανάγκες ή για τα κέρδη των
µεγάλων συµφερόντων. Επίσης, καλούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες (θεσµικές και άλλες)
έτσι ώστε το κράτος να αναλάβει την ευθύνη του για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα που το ίδιο δηµιούργησε. Να λάβει όλα
εκείνα τα απαραίτητα διοικητικά µέτρα και µε (…) να αντιµετωπίσει όλες τις αντιρρήσεις χωρίς καµία επιβάρυνση. Πιο
συγκεκριµένα υιοθετούµε σ’ αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή εξειδίκευσης ορισµένων µόνο µέτρων υιοθετούµε τα bullet Που βάζει
το κείµενο της Οµοσπονδίας των Λευκαδίτικων Συλλόγων. Επίσης, να εξασφαλιστεί η αναγκαία παράταση χρόνου των
αντιρρήσεων λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν απ’ την πανδηµία και το γεγονός ότι ορισµένοι είναι κάτοικοι του
εξωτερικού, δε θα το οριοθετήσουµε στους πόσους µήνες, η δικιά µας άποψη είναι «όσο χρειαστεί.»
Τρίτον. Να µη χρησιµοποιηθούν οι ∆ασικοί Χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική ως εργαλείο οµηρίας των λαϊκών
στρωµάτων και της συγκέντρωσης γης σε λίγα χέρια. Να µην αναγνωριστούν οι καταπατήσεις των µεγάλων εκµεταλλεύσεων
των µεγαλοκατασκευαστών…
Πρόεδρος: Κύριε Βερροιώτη, ολοκληρώστε.
Βερροιώτης: Ναι, τελειώνω. ….και να εξασφαλιστεί όλο το αναγκαίο προσωπικό µε άµεσες προσλήψεις ∆ασολόγων στις
∆ασικές Υπηρεσίες, τα µέσα και οι πόροι για να µπορούν να προστατεύονται παράλληλα τα δασικά οικοσυστήµατα και ο ∆ήµος
Λευκάδας να αξιοποιήσει τµήµα του έµψυχου δυναµικού του ώστε να διευκολύνει τους συµπολίτες µας σε πρακτικά ζητήµατα
στη διαδικασία των ενστάσεων, µια διαδικασία µόνιµη εκτός απ’ τη διαδικασία που σκέφτεται ο κύριος ∆ήµαρχος· µιας
συζήτησης ερωτήσεων και απαντήσεων γι’ αυτά τα ζητήµατα. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Κύριε Πρόεδρε, έχω επιστρέψει, αλλά ας προχωρήσει ο Πέτρος.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μισή κουβέντα, δε θα αργήσω πολύ, (….) κατάσταση που επικρατεί, (….) πάλι ο
κόσµος µπαίνει σε έναν κυκεώνα να αποδείξει δηλαδή το αυτονόητο. Αφού βέβαια αν χρειαστεί θα βάζει και το χέρι στη τσέπη
και σε πολλές περιπτώσεις -εντός εισαγωγικών- να χάσει και την περιουσία του, να µη βρίσκει άκρη.
Θα σταθώ σε µία δήλωση του Βουλευτή ο οποίος είπε «θα υπερασπιστεί µε κάθε νόµιµο µέσο την περιουσία των
πολιτών. Πολύ καλά θα κάνει ο κύριος Βουλευτής και θα την υπερασπιστεί, αλλά δε µας είπε από ποιον κινδυνεύει η περιουσία
των πολιτών. Μάλλον κινδυνεύει απ’ τον ίδιο που κινδυνεύουν και τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες και οι µισθοί και η υγεία και
αυτός λοιπόν που νοµοθετεί θα έρθει τώρα να µας σώσει, έλεος!
Από τα τρία ψηφίσµατα που ακούστηκαν µέχρι τώρα, της Π.Ε.∆.Ι.Ν., του κυρίου ∆ηµάρχου δηλαδή, του κυρίου
∆ρακονταειδή και το διαµορφωµένο του κυρίου Βερροιώτη, αυτό που δεν καταλαβαίνω και µε προβληµατίζει είναι όσον αφορά
τα δύο πρώτα ψηφίσµατα, πως σε ένα λαθεµένο υπόβαθρο -όπως είπε ο κύριος ∆ήµαρχος- µπορεί να υπάρξει κάποιο
αποτέλεσµα, όχι οκτώ µήνες παράταση να δοθούν, δεκαοκτώ µήνες να δοθούν και δε βλέπω να αλλάζει κάτι, τουλάχιστον εγώ
έτσι το αντιλαµβάνοµαι, απλά έχουµε παράταση, εντάξει, θα γίνει µία ειδοποίηση κ.λπ., αλλά όλο το υπόβαθρο στο µεγαλύτερο
(.) είναι όλο λαθεµένο και δε βλέπω να έχει αποτέλεσµα. Γι’ αυτό λοιπόν εµείς λέµε ότι όπως διατυπώνεται τουλάχιστον στα δύο
πρώτα σηµεία της Οµοσπονδίας, των Συλλόγων, τουλάχιστον σε εµένα µου ακούγεται πιο αποτελεσµατικό αυτά τα δύο πρώτα
σηµεία. Αυτό έτσι σαν ένα µικρό σχόλιο και στη δευτερολογία η συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
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Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Εγώ θα είµαι πολύ σύντοµος γιατί είναι πολύ αργά, είµαστε όλοι κουρασµένοι, θα σταθώ σε δύο-τρεις
παρατηρήσεις. Πρώτον. Τι είναι δάσος και τι δεν είναι; Αν το έχουµε όλοι στο µυαλό µας, τι εννοούµε δάσος και τι… Και όχι
µονάχα… ή δασική έκταση να το πούµε ή έκταση (….) και πότε αυτή µε βάση τους ∆ασικούς Χάρτες που συζητάµε σήµερα
ορίστηκε και για να καταλάβετε λίγο καλύτερα τι εννοώ, σήµερα έχουµε κάποιους ∆ασικούς Χάρτες, µετά από δέκα χρόνια θα
έχουµε διαφορετικούς ∆ασικούς Χάρτες; ∆ηλαδή, σε δέκα χρόνια αρκετές µικρο-ιδιοκτησίες οι οποίες σήµερα έχουν αρχίσει να
φαίνονται ότι «λογγώνουν» (αυτό που λέµε εµείς) θα είναι ∆ασικές. Θα ξανακάνουµε ανάρτηση για καινούργιο ∆ασικό Χάρτη ή
αυτός ο οποίος σήµερα είναι καθαρός τελείωσε για πάντα και λέει: «Με βάση το ∆ασικό Χάρτη εγώ είµαι καθαρός και τελείωσε»;
Ή αυτό που πολύ σωστά ακούστηκε και νωρίτερα, ότι πήγε κάποιος, καθάρισε το χωράφι του, πήγε έκανε αίτηµα για πράξη
χαρακτηρισµού, πήρε την πράξη και όλοι οι υπόλοιποι γύρω θα πρέπει να πληρώσουν και αν δεν πληρώσουν αργότερα να
πάνε στο δικαστήριο µε φωτοερµηνείες κ.λπ., κ.λπ., πολλά τα έξοδα. ∆ηλαδή, κάποιος ο οποίος λίγο νωρίτερα για κάποιο λόγο,
ο πιθανότερος είναι για κάποια έκδοση οικοδοµικής άδειας ή για αγοραπωλησία, θέλει να το πουλήσει και να πει ότι: «Έχω και
την πράξη»· έκανε τα χαρτιά του για την πράξη χαρακτηρισµού, πήρε την πράξη και µετά τι έγινε; Οι υπόλοιποι… Ξεκινάει µία
διαδικασία η οποία δε θα τελειώσει ποτέ απ’ ό,τι φαίνεται. Και όλα αυτά τα χρόνια τι γινόταν; 1.500 ήταν οι αιτήσεις την
τελευταία φορά που είχα ρωτήσει εγώ στο ∆ασαρχείο. Μάλιστα λέγανε κάποιοι υπάλληλοι: «Μην κάνετε αιτήσεις γιατί θα
αναρτηθούν τώρα οι ∆ασικοί Χάρτες» και αναρτούνται οι ∆ασικοί Χάρτες και λέει: «Αυτοί που είχαν κάνει αιτήσεις δε θα
πληρώσουν κιόλας, ενώ οι υπόλοιποι θα πληρώσουν.» Πάµε στο κοµµάτι της απόφασης της απευθείας για να µην (…). Τι λέει
η Π.Ε.∆.Ι.Ν.; Η Π.Ε.∆.Ι.Ν. λέει: «Να ανασταλεί η ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών προκειµένου να επικαιροποιηθούν
λαµβάνοντας υπόψιν πράξεις χαρακτηρισµού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, άδειες οικοδοµικής, αποφάσεις
αναδάσωσης κ.λπ.. (…) θα αναρτηθούν εκ νέου διορθωµένοι ∆ασικοί Χάρτες. Μα το πρόβληµα δεν είναι αυτό, το πρόβληµα δεν
είναι να γίνει αναστολή της ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών για να µπούνε µέσα να επικαιροποιηθούν µε βάση αυτά που λέει η
Π.Ε.∆.Ι.Ν., γιατί αυτά είναι τα πρόδηλα σφάλµατα, δηλαδή όταν κάποιος έχει µία πράξη χαρακτηρισµού δε χρειάζεται να κάνει
τίποτα, πάει εκεί πέρα, καταθέτει την πράξη χαρακτηρισµού (το λέω γρήγορα και βιαστικά) και γίνεται η διαδικασία. Έ, η
δικαστική απόφαση ναι, έχει πράξη παραχώρησης, έχει άδεια οικοδοµής η οποία για να εκδοθεί υπήρχε πράξη
χαρακτηρισµού… Αυτά (…) να σταµατήσει η αναστολή της ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών, δηλαδή αυτό που εισηγείστε και
εσείς σήµερα ως ∆ηµοτική Αρχή, να ανασταλεί η ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών για να επικαιροποιηθούν για τα πρόδηλα, µα
το πρόβληµά µας δεν είναι αυτό. Το πρόβληµά µας είναι όλα τα υπόλοιπα και όλα τα υπόλοιπα και η ταλαιπωρία που θα
περάσει αυτός ο κόσµος και τα έξοδα που θα κάνει και, και, και… Έτσι; Οπότε… Γιατί η προθεσµία (…) των αντιρρήσεων δεν
έχει σηµασία αν θα είναι οκτώ ή τρεις ή έξι ή εννιά µήνες κ.λπ., έτσι; Μπορεί να είναι ένας χρόνος, µπορεί να παίρνει παράταση,
παρα-παράταση και µετά να έρχεται ο Βουλευτής και να παίρνει κι άλλη παράταση ανά έτος και να προχωράει έτσι η διαδικασία
µέχρι το 2030 παραδείγµατος χάριν. Μέχρι την οριστική κύρωση των ∆ασικών Χαρτών να ισχύσουν οι πράξεις που έχουν (.), µα
ισχύουν οι πράξεις που έχουν (….), δεν µπορούν να µην ισχύουν οι πράξεις που έχουν (.), ασχέτως αν είναι πρόδηλο σφάλµα ή
όχι και υπάρχει µία πράξη χαρακτηρισµού η οποία λέει ότι είναι τελεσίδικη και υπάρχει και η λαθεµένη ανάρτηση των ∆ασικών
Χαρτών και φυσικά (…..) είναι αυτονόητο για το κοµµάτι του Ελληνικού ∆ηµοσίου και για τις δασικές εκτάσεις για τα Ιόνια Νησιά.
Άρα, λοιπόν αυτό που πρέπει να καταλάβουµε όλοι και να πούµε θεωρώ (…) είναι ότι εµείς δεν θέλουµε µία απόφαση η οποία
ουσιαστικά θα δηµιουργεί µία αναστολή της ανάρτησης για πρόδηλα, έτσι; Εµάς ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο δε µας απασχολεί
αυτά που οικοδοµούν µονάχα γιατί σίγουρα όταν είναι 1.500 οι αιτήσεις είναι για τα οικοδοµήσιµα, γιατί για τα µη οικοδοµήσιµα
δύσκολα θα πήγαινε κάποιος να πάει να πάρει µια πράξη χαρακτηρισµού, δε θα ξεκίναγε τη διαδικασία, έτσι; Εµάς µας
απασχολεί το σύνολο των ∆ασικών Χαρτών και κυρίως οι µικρο-ιδιοκτησίες των… Οι αγροτικές µικρο-ιδιοκτησίες. Αυτό πρέπει
να µας απασχολεί περισσότερο απ’ όλα, µαζί βέβαια µε τις οικοδοµικές άδειες κ.λπ., κ.λπ., όλα µαζί, αλλά κυρίως είναι αυτό
που έχει κάποιος δέκα-δώδεκα χωραφάκια, µισό στρέµµα, 600 µέτρα στην Εξάνθεια π.χ. και θα πρέπει να δώσει για καθένα
απ’ αυτά 80,00 ευρώ, θα πρέπει να κάνει τοπογραφικά, θα πρέπει να κάνει, να, να, να, χωρίς να έχει κανένα λόγο να κάνει όλα
αυτά.
Έτσι λοιπόν εµείς θεωρούµε ότι δεν πρέπει να γίνει αναστολή της ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών γι’ αυτά που λέει η
Π.Ε.∆.Ι.Ν., θα πρέπει να γίνει και θα πρέπει να προχωρήσουµε µε βάση τις αεροφωτογραφίες και τους χάρτες του ’45-’60, τότε
που υπήρχε καλλιέργεια, τότε που ξέραµε ποια έκταση είναι αγροτική και ποια έκταση δεν είναι αγροτική, έτσι; Υπάρχουν αυτά,
πόσο µάλλον στη Λευκάδα που µιλάµε για τις περιοχές (..) περισσότερες απ’ αυτές τις εκτάσεις έχουν µέσα Ξερολιθιές, δηλαδή
παράδειγµα απέναντι απ’ το Σπανοχώρι -για να σας δώσω να καταλάβετε- που είναι ένα βουνό όλο ξερολιθιά και ξαφνικά είναι
δασικό, έ δε γίνονται αυτά τα πράγµατα και δεν έχει κανένα λόγο ο πολίτης να µπει σ’ αυτή τη διαδικασία. Θα πάει σε αναστολή,
θα πάµε στους χάρτες του ’45, εξαιρούνται απ’ τη νοµοθεσία και αλλαγή χρήσεις οι εκτάσεις που είχαν αγροτική µορφή το ’45,
το ’60 και µετά δασώθηκαν…
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Γληγόρη.
Γληγόρης Κων.: Τελείωσα. Οπότε η απόφασή µας πρέπει να είναι ότι εµείς πρέπει να πάµε στην αναστολή και σε εφαρµογή
των προγενεστέρων (..) ορθοφωτοχάρτη για το σύνολο της Λευκάδας.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σέρβος έχει το λόγο.
Σέρβος: Καλούµαστε να εκδώσουµε ένα ψήφισµα για την ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών που αφορούν τα νησιά µας:
Λευκάδα, Κάλαµο και Καστό. Υπάρχουν πολλά προβλήµατα που τα δηµιούργησε η λεγόµενη αναµόρφωση των ∆ασικών
Χαρτών, προβλήµατα που σχετίζονται µε τις ιδιοκτησίες συµπολιτών µας, τη µορφή των ιδιοκτησιών µας, ακόµα θα έλεγα και µε
την πολιτιστική κληρονοµιά µας. Η ολοκλήρωση των ∆ασικών Χαρτών είναι επιβεβληµένη απ’ το σύνταγµα του ’75 απ’ ό,τι
αναφέρθηκε και πριν και βέβαια είναι συστατικό στοιχείο του κράτους δικαίου θα ‘λεγα και εργαλείο αναπτυξιακού και
περιβαλλοντικού σχεδιασµού, σαν τέτοιο να το δούµε, απαραίτητο για το καθεστώς διαφάνειας, συναλλαγής και την
προσέλκυση επενδύσεων και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας. Όµως, από τότε, απ’ το σύνταγµα του ’75 πέρασαν πολλά
χρόνια, έγιναν δύο προσπάθειες ενδιάµεσα, δεν ήταν µόνο το ’98 µε το δεύτερο νόµο του Κτηµατολογίου, είχε γίνει και µία
προγενέστερη το 1976, ήταν µε τους λεγόµενους κτηµατικούς χάρτες· προσπάθειες βέβαια που δεν απέδωσαν σε τίποτα γιατί
δεν υπήρχε η πολιτική βούληση.
Ειπώθηκε πριν απ’ τον κύριο ∆ρακονταειδή ότι οι ∆ασικοί Χάρτες που κατά 45% ήταν κυρωµένοι καταργήθηκαν µε τον
περιβαλλοντικό νόµο του κυρίου Χατζηδάκη το Μάη του 2020 και είναι τώρα… ∆ηµιουργούνται προβλήµατα βέβαια σε όλη την
Ελλάδα αλλά και ιδιαίτερα σε εµάς, στο Ιόνιο και στη Λευκάδα και λόγω του ότι υπάρχει το λεγόµενο τεκµήριο κυριότητας αλλά
και για το λόγο ότι απ’ το ’45 και µετά, λόγω της µεγάλης µετανάστευσης παρέµειναν αγροτεµάχια χωρίς καλλιέργεια,
δασώθηκαν και έχουν τη µορφή του δάσους πλέον, ενώ είναι ιδιοκτησίες. Όλ’ αυτά θα πρέπει µε κάθε τρόπο να ρυθµιστούν και
ναι µεν µπορεί οι ∆ασικοί Χάρτες έτσι όπως αναρτώνται τώρα και να εµφανίζονται 60% της έκτασης περίπου απ’ ό,τι ειπώθηκε
απ’ το ∆ήµαρχο µε δασική µορφή, µη ξεχνάµε όµως ότι το 1960 το νησί Λευκάδα µπορούσε να θρέψει 30.000 κατοίκους -µε την
απογραφή του ’61- µε σιτηρά, µε ελαιοκαλλιέργειες, µε αµπέλια, µε οπωροκηπευτικά και χωρίς να έχει την ανάγκη εισαγωγών.
Αντιθέτως, έκανε και εξαγωγή. Αυτά καλλιεργούνταν, αυτά βέβαια προέρχονταν απ’ τις καλλιέργειες που γίνονταν σε περιοχές
που σήµερα έχουν οι περισσότερες εγκαταλειφθεί από την καλλιέργεια. Βέβαια, το ζήτηµα είναι ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί

11

το θέµα, οι προτάσεις που ακούστηκαν είναι στην κατεύθυνση να δοθεί λύση και εγώ θα έλεγα να συµφωνήσουµε στα
περισσότερα σηµεία που έτσι κι αλλιώς συµφωνούµε και να δούµε, να εκδώσουµε ένα κατά το δυνατόν οµόφωνο ψήφισµα.
Εµείς σαν παράταξη ‘Όλοι για τη Λευκάδα’ αποδείξαµε στην πράξη τη θέλησή µας για την επίλυση τέτοιου είδους
προβληµάτων µε γνώµονα το σεβασµό του περιβάλλοντος φυσικού και ανθρωπογενούς αλλά και τη συνεπαγόµενη ωφέλεια για
τους συµπολίτες µας. Σαν παράδειγµα έχω να αναφέρω τη ψήφιση απ’ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απ’ τη θητεία µας, του σχεδίου
χωρικής και οικιστικής οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης για τη ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων που περιµένουµε ακόµα απ’ τη νέα
∆ηµοτική Αρχή να το φέρει για να προχωρήσει…
Πρόεδρος: Κύριε Σέρβο, ολοκληρώστε.
Σέρβος: Τελειώνω. Εµείς θέλουµε οι ∆ασικοί Χάρτες να αποτελέσουν ευλογία για τον τόπο µας και να γίνουν πηγή ευηµερίας
για τους συµπολίτες µας. ∆εχόµαστε τις προτάσεις όπως ειπώθηκαν απ’ τον κύριο ∆ήµαρχο, δεχόµαστε τις προτάσεις απ’ την
Οµοσπονδία Συλλόγων και µε την προσθήκη των δύο προτάσεων επιπλέον που έβαλε ο κύριος ∆ρακονταειδής. Σας
ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Σέρβο. Υπάρχει άλλος ∆ηµοτικός Σύµβουλος που θέλει να τοποθετηθεί; ∆εν υπάρχει. Ο κύριος
∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: Κύριε Πρόεδρε, δύο-τρία σηµεία όσον αφορά τη διαδικτυακή αυτή ηµερίδα η οποία θα γίνει απ’ την πλευρά του
∆ήµου Λευκάδας. Αν κρίνετε ότι δε χρειάζεται να καλεστούν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι δε στέλνουµε πρόσκληση, έτσι; Εγώ
ξεκαθάρισα απ’ την πρώτη στιγµή ότι έχει καθαρά ενηµερωτικό χαρακτήρα, καθαρά ενηµερωτικό χαρακτήρα και για εµάς όσοι
έχουν ανάγκη, γιατί κάποιοι µπορεί να το κατέχουν το θέµα στο 100% αλλά πιο πολύ για τον κόσµο. Επειδή όµως εγώ θέλω να
δοθεί στη σύσκεψη αυτή τη διαδικτυακή ο λόγος και στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, γι’ αυτό ακριβώς έκανα αυτή την πρόταση.
Συν τους άλλους φορείς που απ’ ό,τι καταλαβαίνω όλοι συµφωνούµε λόγω της ειδικότητάς τους, δικηγόροι, µηχανικοί και άλλοι
φορείς. Άρα, όποιος δε θέλει δε συµµετέχει. Ξεκαθαρίζω όµως, καθαρά ενηµερωτικό χαρακτήρα, δε θα παρθεί κάποια
απόφαση. Σίγουρα θα καταγραφούν κάποιες προτάσεις, µπορεί να σχηµατοποιηθούν στην πορεία, να τις ξαναλάβει υπόψιν και
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πω εγώ ή να τις ξαναφέρουµε και να δούµε εµείς, αλλά είναι πιο πολύ ενηµερωτικού χαρακτήρα, δεν
κάνουµε εκείνη την ηµέρα ένα νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µπορεί να χρειαστεί να κάνουµε στην πορεία, άλλο αυτό. Το ένα είναι
αυτό.
Τώρα, σχετικά µε το ψήφισµα του κυρίου ∆ρακονταειδή. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, πριν από µία εβδοµάδα συνεδριάζαµε
στην Π.Ε.∆.Ι.Ν., είναι οµόφωνη η απόφαση, στη συνεδρίαση αυτή συµµετείχα κι εγώ και ο κύριος ∆ρακονταειδής. Θεωρώ
δεδοµένο λοιπόν ότι το ψήφισµα το οποίο ψηφίσαµε πριν από µία εβδοµάδα θα µας βρει σύµφωνους και µετά από µία
εβδοµάδα. Τώρα, να προσπαθούµε για Χ, Ψ λόγους να προσθέτουµε ένα σηµείο από εδώ, ένα σηµείο από εκεί που πριν από
µία εβδοµάδα πήραµε µία απόφαση· δεν το θεωρώ λογικό, και να ενηµερώσω το σώµα ότι το 2017 ήταν που πάρθηκε η κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και Περιβάλλοντος για τον καθορισµό ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων κατά
του περιεχοµένου ∆ασικού Χάρτη, έτσι; ∆ηλαδή, εντάξει, σε κάθε περίπτωση κύριε Πρόεδρε εγώ εµµένω στην πρότασή µου για
την υιοθέτηση του ψηφίσµατος όπως έχει κατατεθεί και έχει ψηφιστεί και απ’ την Π.Ε.∆.Ι.Ν. και κατά την άποψή µου έχει και
ιδιαίτερη βαρύνουσα σηµασία γιατί έχει ψηφιστεί και από ένα άλλο συλλογικό όργανο ευρύτερο απ’ το δικό µας. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε ∆ήµαρχε. ∆ευτερολογία. Ο κύριος Γληγόρης Παναγιώτης έχει το λόγο.
Γληγόρης Παν.: Μια κουβέντα µόνο κύριε Πρόεδρε. Εµείς συµφωνούµε µε την πρόταση του κυρίου ∆ηµάρχου, πιστεύουµε ότι
το ψήφισµα της Π.Ε.∆.Ι.Ν. σ’ αυτή τη φάση που βρίσκεται τώρα η διαδικασία αυτή καλύπτει και να πω αυτό και να κλείσω, το
έχω πει κι άλλη φορά, δε ξέρω αν έχουµε και τη νοµική δυνατότητα, εάν προβλέπεται από νόµο κάποιο τέλος για οποιαδήποτε
αιτία, εάν µπορούµε εµείς µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου να πούµε ότι: «Αυτό το τέλος το καταργούµε.» Έχω την
εντύπωση ότι δεν έχουµε αυτή τη δυνατότητα. Να πούµε το εξής όµως, πρόταση δική µας είναι αν θα προχωρήσει η διαδικασία
–αυτό είναι για αργότερα βέβαια- ότι τα τέλη αυτά για την άσκηση των αντιρρήσεων -και θα είναι και µελλοντική µας πρόταση
αυτή, δεν είναι του παρόντος βέβαια- να είναι ανά ιδιοκτήτη και όχι ανά ιδιοκτησία. ∆ηλαδή, έτσι όπως το προβλέπει τώρα ο
3889/2010 και όπως σωστά είπε και ο ∆ήµαρχος, µε απόφαση του κυρίου Φάµελλου θεσπίστηκαν αυτά τα… Προβλέφθηκαν
και τα εµβαδά και τα τέλη αυτά που είναι ανά στρέµµα, µάλλον ανά κατηγορίες, έχουµε την εντύπωση ότι µπορεί να είναι ανά
ιδιοκτήτη και όχι ανά ιδιοκτησία. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κουβεντιάσουµε µελλοντικά, πάντως συµφωνούµε µε την
άποψη αυτή της Π.Ε.∆.Ι.Ν. και την πρόταση του κυρίου ∆ηµάρχου.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Κοιτάξτε, για την πρόταση πια, έχουν µπει δύο προτάσεις ουσιαστικά (δυόµιση τις ονόµασα εγώ). Εάν δεν
µπει µέσα ότι: «Τα γεωτεµάχια αγροτικής µορφής που δεν έφεραν δασική βλάστηση προ του ’45 και απέκτησαν τη µορφή
δασικής έκτασης να µη διέπονται απ’ τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας»· κάναµε µία τρύπα στο νερό, όχι γιατί αυτά, τ’ άλλα
σηµεία είναι αρνητικά, θετικά είναι, πρέπει όµως εµείς να βάλουµε το στοιχείο των χαρτών, των αεροφωτογραφιών µάλλον -για
να είµαι πιο σαφής- του ’45 γιατί είναι το πιο κρίσιµο ζήτηµα, έκανε µία αναφορά και ο κύριος Γληγόρης σ’ αυτό. Γι’ αυτό λέµε να
µπει οπωσδήποτε αυτό.
Σηµείο δύο. Πράγµατι, το ’17 µπήκαν τα τέλη (παράβολα κ.λπ. που χρειάζονται). Ναι, αλλά είπα κάτι και µάλλον δεν τ’
ακούσατε κύριε ∆ήµαρχε ή διέφυγε της προσοχής σας. Μιλάµε για συνθήκες πανδηµίας µε το µισό κόσµο να µην έχει εισόδηµα
ή να έχει ελάχιστο εισόδηµα για να είµαι πιο ακριβής, άρα δε µιλάµε µέσα απ’ τις ίδιες συνθήκες. Γι’ αυτό προστέθηκε απ’ τη
µεριά µας το κοµµάτι της οικονοµικής επιβάρυνσης και ο νόµος αλλάζει απ’ αυτούς που τον νοµοθέτησαν, δεν άλλαξαν και
πήραν τους ∆ασικούς Χάρτες τους κυρωµένους πίσω; Σίγα το δύσκολο, να περάσουν µια τροπολογία ότι λόγω της φάσης που
περνάµε τα παράβολα ή καταργούνται ή µειώνονται θα πω εγώ εναλλακτικά, άρα τρόποι υπάρχουν. Θα πρότεινα το εξής:
Επειδή το κρίσιµο είναι το ’45 και οι αεροφωτογραφίες και χωρίς αυτό θα είναι µισή και λειψή η απόφασή µας, να γίνει αποδεκτό
απ’ το σώµα να µπει τουλάχιστον αυτό και το στοιχείο επίσης των οικονοµικών.
Το τρίτο σηµείο για το οποίο µιλήσαµε και που αναφερόµαστε στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο να υπάρχει κάποια µορφή
αποζηµίωσης στους ιδιοκτήτες που θα χαρακτηριστούν δασικά τέλος πάντων αυτά που είχαν, είναι µία άλλη ιστορία, θα
µπορούσαµε αυτό να το συζητήσουµε να µην έµπαινε, τα υπόλοιπα δύο όµως είναι εξαιρετικά σοβαρά και να µην κάνουµε ότι
δεν τα βλέπουµε, κυρίως οι αεροφωτογραφίες του ’45. Εποµένως, θα µπορούσε µαζί και µε το ψήφισµα
της
Οµοσπονδίας Λευκαδίτικων Συλλόγων που κινείται στην ίδια κατεύθυνση, στην ίδια κατεύθυνση -αφήστε τα φραστικά τώραµπορούσε να βγει ένα ψήφισµα, µία απόφαση µάλλον η οποία πραγµατικά θα εξέφραζε και αυτό που περνάει σήµερα ο µέσος
πολίτης, δε λέω Λευκαδίτης, λέω ο µέσος πολίτης, γιατί δεν το περνάµε αυτό µόνο στη Λευκάδα, το περνάνε και σε άλλα µέρη
της Ελλάδας. Αυτή είναι η άποψή µας και είµαστε ανοιχτοί -ξαναλέω- να προσθέσουµε τουλάχιστον αυτά τα δύο σηµεία.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Κύριε ∆ήµαρχε, κύριε Πρόεδρε, εµείς, αν δεν αλλάξει το ψήφισµα στο σκέλος 1 που ουσιαστικά αυτό είναι το
πρόβληµα, ότι η επικαιροποίηση δεν πρέπει να αφορά τις πράξεις που έχουν γίνει και τις δικαστικές αποφάσεις και τις
παραχωρήσεις και τις οικοδοµικές άδειες… Αυτά για εµάς είναι δεδοµένα σφάλµατα, είναι πρόδηλα… Έτσι; Η αναστολή θα
πρέπει να γίνει για το σύνολο και επ’ αόριστον, έτσι; Και µέχρι τότε να ισχύσει ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, δεν µπορεί να
ισχύσει κάτι άλλο και δεν µπορεί να αλλάζει ανάλογα µε την ανάρτηση και τις αεροφωτογραφίες, να γίνεται αλλαγή χρήσης των
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εκτάσεων ως προς τη χρήση, αν είναι δασικό ή αγρός κ.λπ., δε γίνονται αυτά τα πράγµατα. Νοµίζω ότι οι περισσότεροι ξέρατε,
ακόµα και όσοι πηγαίνανε σε δευτεροβάθµιο στην Πάτρα (….) κιόλας, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσει µία διαδικασία
Κτηµατολογίου στη Λευκάδα και πρέπει να το προλάβουµε τώρα που είναι αρχή, αυτή είναι η θέση µας. ∆ηλαδή, πρέπει όσο
µπορούµε νωρίτερα, τώρα µε την υποβολή κατευθείαν κ.λπ. να προλάβουµε µία κατάσταση η οποία αύριο-µεθαύριο θα
δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα στους συνδηµότες µας, τεράστια προβλήµατα, δεν µπορείτε να φανταστείτε (...) µε το
Κτηµατολόγιο, θα γίνουν ακόµα χειρότερα. Τι θέλετε να σας πω, ότι ακόµα και οι χρησικτησίες κ.λπ. µετά, όταν αναφέρεται πως
είναι τίτλος στο Κτηµατολόγιο µε χρησικτησία δε θα µπορεί να δείχνει ο άλλος ποιος είναι προ του ’45; Θα δηµιουργηθούν
τεράστια προβλήµατα. Αν συνεχίσετε σ’ αυτή την πρόταση, εµείς η πρότασή µας είναι ξεκάθαρη νοµίζω, την καταλάβατε όλοι,
να γίνει αναστολή επ’ αόριστον, σχεδόν κοντινή µε βάση και το ψήφισµα της Οµοσπονδίας τέλος πάντων, την επιστολή της
Οµοσπονδίας.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Πολύ σύντοµα να πω το εξής: (….) εµείς στο πολιτικό πρόβληµα που νοµίζουµε ότι πρέπει να είναι τέτοια η
τοποθέτηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως το περιγράψαµε και στην τοποθέτηση. Τα σηµεία πιο συγκεκριµένα της
πρότασης -δεν τα επαναλαµβάνω- είναι αυτά που είπαµε στο τέλος, τα ανέφερα συγκεκριµένα ένα-ένα. Αυτά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Καταλήγοντας θα ‘θελα να πω αυτό που πιστεύω, ότι πραγµατικά θα δώσει, πρέπει να δώσει λύση, είναι τα τρία
σηµεία της πρότασης της Οµοσπονδίας (..). Βέβαια εδώ έχει πέντε σηµεία, ας είναι αυτά τα πέντε, (….) ως πρόταση και τα
καταθέσω σε ψήφιση. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Υπάρχουν πέντε προτάσεις: Του κυρίου ∆ηµάρχου, του κυρίου ∆ρακονταειδή, του κυρίου Γληγόρη που είναι για το
άρθρο 1, την παράγραφο 1, του κυρίου Βερροιώτη και του κυρίου Ζαβιτσάνου. Οπότε πάµε σε ψηφοφορία.
Γληγόρης Κων.: Συγγνώµη Πρόεδρε, επειδή δεν άκουσα τον κύριο Ζαβιτσάνο, τι πρόταση κατέθεσε;
Πρόεδρος: Να υιοθετηθεί το ψήφισµα των Απανταχού Λευκαδίων Συλλόγων.
Γληγόρης Κων.: Ναι, οπότε κοντά στο δικό µας… Εντάξει.
Πρόεδρος: Οκέι. Το θέµα τίθεται σε ψηφοφορία. Ο κύριος Τσιρογιάννης.
Τσιρογιάννης: Υπέρ της εισήγησης του κυρίου ∆ηµάρχου.
Πρόεδρος: Η κυρία Κατωπόδη. ∆εν ακούει η Νίκη. Ο κύριος Βικέντιος.
Βικέντιος: Υπέρ της εισήγησης του ∆ηµάρχου.
Πρόεδρος: Ο κύριος Τυπάλδος. Ρόκκος Στυλιανός, υπέρ της εισήγησης του ∆ηµάρχου. Ο κύριος Λύγδας.
Λύγδας: Υπέρ της εισήγησης του ∆ηµάρχου.
Πρόεδρος: Ο κύριος Λιβιτσάνος. Ο κύριος Κονιδάρης.
Κονιδάρης: Υπέρ της εισήγησης του κυρίου ∆ηµάρχου.
Πρόεδρος: Ο κύριος Αργυρός. Ο κύριος Αργυρός; Ο κύριος Σολδάτος Θεόδωρος.
Σολδάτος Θ.: Υπέρ της εισήγησης του κυρίου ∆ηµάρχου.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Παναγιώτης.
Γληγόρης Παν.: Είµαι υπέρ της πρότασης της Π.Ε.∆.Ι.Ν. και του ∆ηµάρχου.
Πρόεδρος: Η κυρία Μαργέλη.
Μαργέλη: Υπέρ της εισήγησης του κυρίου ∆ηµάρχου.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζουριδάκης.
Ζουριδάκης: Υπέρ της εισήγησης του κυρίου ∆ηµάρχου.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γαζής Αναστάσιος.
Γαζής Αναστ.: Υπέρ του ∆ηµάρχου.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σκληρός.
Σκληρός: Υπέρ της εισήγησης του κυρίου ∆ηµάρχου.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σολδάτος Γεώργιος.
Σολδάτος Γεωργ.: Υπέρ.
Πρόεδρος: Η κυρία Βλάχου. Ο κύριος Γιαννιώτης.
Γιαννιώτης: Υπέρ της εισήγησης του κυρίου ∆ηµάρχου.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής.
∆ρακονταειδής: Η πρότασή µας είναι -και αυτή ψηφίζουµε-: Στο ψήφισµα της Οµοσπονδίας, οι δύο προτάσεις που διάβασα
προηγουµένως στη δευτερολογία µου που είναι οι αεροφωτογραφίες του ’45 (έχω την πλήρη διατύπωση, δεν τη διαβάζω) και
το ζήτηµα της οικονοµικής επιβάρυνσης των ενδιαφεροµένων. Αυτά τα δύο µαζί µε το ψήφισµα της Οµοσπονδίας µας
καλύπτουν πλήρως.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σέρβος.
Σέρβος: Το ψήφισµα της Οµοσπονδίας µε τις δύο προτάσεις που είπε ο κύριος ∆ρακονταειδής τώρα.
Πρόεδρος: Ο κύριος Περδικάρης.
Περδικάρης: Όπως διαµορφώθηκε απ’ τον Κώστα ∆ρακονταειδή.
Πρόεδρος: Ο κύριος Χαλικιάς. Ο κύριος Χαλικιάς; Ο κύριος Γληγόρης Χρήστος.
Γληγόρης Χρ.: Την πρόταση του κυρίου ∆ρακονταειδή.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Κωνσταντίνος.
Γληγόρης Κων.: Η πρόταση αυτή που κατέθεσα τώρα στο τέλος η οποία έχει να κάνει ουσιαστικά µε την εισήγηση της
Οµοσπονδίας, στο πρώτο bullet point και στο τρίτο, δηλαδή αναστολή επ’ αόριστον για την ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών στη
Λευκάδα και να εφαρµόζεται ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, δεν (…….).
Πρόεδρος: Η κυρία Κωνσταντινίδη.
Κωνσταντινίδη: Υπέρ της πρότασης του κυρίου Κωνσταντίνου Γληγόρη.
Πρόεδρος: Ο κύριος Μελάς.
Μελάς: Το ψήφισµα της Π.Ε.∆..
Πρόεδρος: Ο κύριος Γαζής Νικόλαος.
Γαζής Νικ.: Υπέρ της πρότασης του κυρίου Κώστα Γληγόρη.
Πρόεδρος: Ο κύριος Λάζαρης.
Λάζαρης: Υπέρ της πρότασης του κυρίου Γληγόρη.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης Ευάγγελος.
Βερροιώτης: Υπέρ της πρότασής µας, της πρότασης (….) µε το πολιτικό σκεπτικό (…) χαρακτήρα στα δάση.
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Πρόεδρος: Ο Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Βεροιώτης: Υπέρ της πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος.
Ζαβιτσάνος: Υπέρ της πρότασης απ’ την Οµοσπονδία Λευκαδίων Συλλόγων.
Πρόεδρος: Κύριε Ζαβιτσάνε Νίκο, τα καταγράψατε;
Ειδικός Γραµµατέας: Πείτε µας το αποτέλεσµα.
Γληγόρης Κων.: Πάντως, κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι…
Ειδικός Γραµµατέας: ∆εκατέσσερις (14) είναι υπέρ της πρότασης του ∆ηµάρχου, υπέρ του κυρίου ∆ρακονταειδή είναι τέσσερις
(4), υπέρ του κυρίου Γληγόρη είναι τέσσερις (4), υπέρ του Βερροιώτη είναι δύο (2) και υπέρ του Ζαβιτσάνου είναι ένας (1).
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Ζαβιτσάνο.
∆ρακονταειδής: Κύριε Ζαβιτσάνο Νίκο… Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο; Για το διαδικαστικό της ψηφοφορίας εννοώ.
Πρόεδρος: Ναι.
∆ρακονταειδής: Η πρόταση που αφορούσε το ψήφισµα της Οµοσπονδίας µε τις δύο προτάσεις ψηφίστηκε και από άλλους
συναδέλφους αν κατάλαβα καλά, δηλαδή και απ’ την παράταξη του κυρίου Γληγόρη και του κυρίου Ζαβιτσάνου και απ’ τον
κύριο Βερροιώτη µε την επιφύλαξή του στο πολιτικό κ.λπ.. ∆εν µπορεί να µετρηθούν χωριστά, αυτό ήθελα να παρατηρήσω.
Εποµένως, πήρε δεκατέσσερις (14) η πρόταση του κυρίου ∆ηµάρχου. Οι άλλοι, νοµίζω σχεδόν όλοι ψηφίσαµε περίπου το
ίδιο…
Ειδικός Γραµµατέας: (…..) πέντε προτάσεις διαφορετικές, εγώ (…)…
Πρόεδρος: Πέντε διαφορετικές προτάσεις κατατεθήκαν, ειδικά απ’ τη Λαϊκή Συσπείρωση.
Γληγόρης Κων.: Να διευκρινίσω κάτι…
Πρόεδρος: (…) βάλανε το θέµα των Απανταχού Λευκαδίων και ένα θέµα επιπλέον.
Γληγόρης Κων.: Να σας πω κάτι ας πούµε. Αυτό θέλω να το πω για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα. Ας πούµε στο ψήφισµα
των Απανταχού στην Οµοσπονδία, στο κείµενο, το τελευταίο bullet point λέει: «Να αποτυπωθούν στο νέο ∆ασικό Χάρτη όλες οι
πράξεις διοίκησης µε παραποµπή σε δικτυακό τόπο απ’ όπου κάθε πολίτης να µπορεί να λαµβάνει πλήρη γνώση.» Αυτό ας
πούµε εγώ δεν είναι πως δε συµφωνούµε, απλώς πρέπει η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση στο site της να έχει τα ψηφιακά αρχεία
ανεβασµένα, έτσι ώστε ο καθένας (…)…
Πρόεδρος: Εγώ δε διαφωνώ, (…) ψηφίσµατα διαφορετικά…
Γληγόρης Κων.: Για να βοηθήσουµε τους δηµότες πρέπει να το ζητήσουµε, απλώς δεν είναι κάτι το οποίο µπαίνει τώρα στην
απόφαση, είναι δεδοµένο πως πρέπει τα αρχεία αυτά στην Αποκεντρωµένη, στο site της να είναι ανεβασµένα τα ψηφιακά
αρχεία όλα…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη…
Γληγόρης Κων.: Ναι, (…).
Ειδικός Γραµµατέας: (…).
Πρόεδρος: ∆ε σε άκουσα Νίκο.
Ειδικός Γραµµατέας: Λέω, τις προτάσεις να µου τις στείλουν.
Πρόεδρος: Ναι, οκέι, εντάξει.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 17/2021.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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