ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/21 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 48/2021
Στη Λευκάδα σήμερα στις 13 του μηνός Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 ήρθε σε
τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 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
Δ1α/Γ.Π.οικ.:20651/02.04.2021 (ΦΕΚ 1308 τ.Β΄/3-4-2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την
με αρ. πρωτ. 16251/9-4-2021 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
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Γιαννούτσος Χαράλαμπος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
αν και κλήθηκαν νόμιμα)
5
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
5
6
Αργυρός Νικόλαος
6
7
Σολδάτος Θεόδωρος
7
8
Γληγόρης Παναγιώτης
8
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
10
Γαζής Αναστάσιος
10
11
Σκληρός Φίλιππος
11
12
Σολδάτος Γεώργιος
12
13
Γιαννιώτης Παναγιώτης
13
14
Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
14
15
Σέρβος Κωνσταντίνος
15
16
Περδικάρης Αθανάσιος
16
17
Γληγόρης Χρήστος
17
18
Γληγόρης Κωνσταντίνος
18
19
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
19
20
Μελάς Γεράσιμος
20
21
Γαζής Νικόλαος
21
22
Λάζαρης Απόστολος
22
23
Βερροιώτης Ευάγγελος
23
24
Ζαβιτσάνος Πέτρος
24
25
Βεροιώτης Αλέξανδρος
25
26
Κατωπόδη Νίκη
26
27
Λύγδας Σπυρίδων
27
28
Λιβιτσάνος Ιωάννης
28
29
Μαργέλη Μαρία
29
30
Βλάχου Ειρήνη
30
31
Χαλικιάς Ευάγγελος
31
32
32
33
33
Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συμμετέχει στην συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, συμμετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, 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:
Οι Δ.Σ. Βλάχου Ειρήνη, Τυπάλδος Νικόλαος, Γαζής Νικόλαος και Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γαζής Νικόλαος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 5 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 7 θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Αργυρός Νικόλαος, Σκληρός Φίλιππος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Ζαβιτσάνος Πέτρος και Γληγόρης Παναγιώτης,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Δ.Σ. για αναστολή λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών, κατόπιν πρότασης της Π.Ε.Δ.Ι.Ν.
σχετικά με το θέμα των δασικών χαρτών.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ.
Χαράλαμπο Καλό, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
« Η ΠΕΔΙΝ, σε συνεδρίασή της στις 7-4-21, και με την αρ. 3-1γ/7.4.21 απόφασή της, εξέδωσε το παρακάτω
ψήφισμα για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών Ιονίων Νήσων:
1. Εν όψει του αναμφισβήτητου γεγονότος, ότι από την ανάρτηση των δασικών χαρτών στις Περιφερειακές
Ενότητες των Ιονίων Νήσων αποδείχθηκε ότι τόσο κατά το στάδιο της σύνταξής τους, όσο και κατά το
στάδιο της θεώρησής τους από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών, δεν ελήφθησαν υπόψη αφενός η
εξαίρεση των Ιονίων Νήσων από το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου τα
προβλεπόμενα στο νόμο στοιχεία (τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού του άρθρου 14 Ν. 998/1979,
διοικητικές πράξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 Ν.998/1979, όπως ισχύει σήμερα, κ.λπ), με αποτέλεσμα
πλήθος ιδιωτικών αγροτικών εκτάσεων να χαρακτηρίζονται εσφαλμένα ως δασικές,
Ζητούμε άμεσα:
Ι. Να ανασταλεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών στο σύνολο της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων.
ΙΙ. Να ανασυνταχθούν οι δασικοί χάρτες στο σύνολο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου να ληφθούν
υπόψη τα ανωτέρω προβλεπόμενα στο νόμο στοιχεία και εν συνεχεία, μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσής τους,
να ακολουθήσει νέα ανάρτησή τους.
ΙΙΙ. Να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία, ώστε να αποκλειστεί η υπαγωγή στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
των διασωθέντων αγρών στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, λόγω του ισχύοντος ειδικού καθεστώτος αναφορικά
με το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.
ΙV. Η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων να αυξηθεί σε 8 μήνες, πλέον 2 μήνες για τους διαμένοντες στο
εξωτερικό από την ανάρτηση των χαρτών. Η δε έναρξη της σχετικής προθεσμίας να ανασταλεί σε κάθε περίπτωση
έως ότου αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
2. Να προταθεί στους Δήμους των Ιονίων Νήσων να προχωρήσουν σε κινητοποίηση για το θέμα των
δασικών χαρτών και να κλείσουν την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021.
3. Να σταλεί η παρούσα απόφαση-ψήφισμα στα αρμόδια Υπουργεία.»
Σας καλώ να ψηφίσουμε για την αποδοχή του ψηφίσματος καθώς και για την αναστολή των υπηρεσιών του
Δήμου την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021.»
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών του Δημ. Συμβουλίου.
Ο κ. Δρακονταειδής Κων/νος, πρότεινε τα εξής:
Να μην υπαχθούν 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, η οποία δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα που στη λήψη
Αεροφωτογραφιών του έτους 1945 ή 1960 (εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς), εμφάνιζαν αγροτική μορφή.
Τα γεωτεμάχια δηλαδή, αγροτικής μορφής που δεν έφεραν δασική βλάστηση προ του 1945 και απέκτησαν τη
μορφή δασικής έκτασης, να μην διέπονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
Ο κ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, είπε τα εξής:
1: Να ανασταλεί επ’ αόριστον η ανάρτηση των δασικών χαρτών των Ι. Ν.
2: Μέχρι την ανασύνταξη των νέων δασικών χαρτών, οι διάφορες πράξεις να γίνονται με τον ορθοφωτοχάρτη 45-60
3: Καμιά παράταση δεν έχει νόημα και κανένα πρόβλημα δεν επιλύεται εντός των νέων λαθεμένων δασικών χαρτών
4: Οι ενστάσεις να μην γίνονται με οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτητών.
Ο κ. Βερροιώτης Ευάγγελος, εμμένει στην πρόταση που κατέθεσε σε προηγούμενο Δ.Σ.
Ακολούθησε ψηφοφορία, για το Α΄ σκέλος της εισήγησης που αφορά στην έγκριση του ψηφίσματος της
ΠΕΔΙΝ:
Υπέρ του Α΄σκέλους της εισήγησης, ψήφισαν δεκαεννέα (19) Δ.Σ.
Υπέρ της κοινής πρότασης των κ.κ. Κων/νου Δρακονταειδή και Πέτρου Ζαβιτσάνου, ψήφισαν έξι (6) Δ.Σ. οι κ.κ.
Δρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Γληγόρης Χρήστος και
Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Αποχή δηλώνουν τρεις (3) Δ.Σ. οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Γαζής Νικόλαος.
Υπέρ της πρότασης του κ. Βερροιώτη Ευάγγελου, ψήφισαν δύο (2) Δ.Σ. οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος και
Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Παρών δήλωσε ο κ. Λάζαρης Απόστολος.
Ακολούθησε ψηφοφορία, για το Β΄ σκέλος της εισήγησης που αφορά στην αναστολή των υπηρεσιών του
Δήμου, την Τετάρτη 14-4-21
Υπέρ του Β΄σκέλους της εισήγησης, ψήφισαν δεκαεννέα (19) Δ.Σ.
Κατά ψήφισαν δέκα (10) Δ.Σ. οι κ.κ. Δρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς
Ευάγγελος, Γληγόρης Χρήστος, Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Βερροιώτης Ευάγγελος,
Βεροιώτης Αλέξανδρος και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Αποχή δηλώνει ο κ. Γληγόρης Παναγιώτης.
Δεν καταγράφηκε ψήφος από την Δ.Σ. Βλάχου Ειρήνη.

2

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.

Την αποδοχή του ανωτέρω ψηφίσματος της ΠΕΔΙΝ, το οποίο έχει ως εξής:
1. Εν όψει του αναμφισβήτητου γεγονότος, ότι από την ανάρτηση των δασικών χαρτών στις Περιφερειακές
Ενότητες των Ιονίων Νήσων αποδείχθηκε ότι τόσο κατά το στάδιο της σύνταξής τους, όσο και κατά το
στάδιο της θεώρησής τους από τις οικείες Διευθύνσεις Δασών, δεν ελήφθησαν υπόψη αφενός η εξαίρεση
των Ιονίων Νήσων από το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου τα προβλεπόμενα
στο νόμο στοιχεία (τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού του άρθρου 14 Ν. 998/1979, διοικητικές πράξεις της
παρ. 7 του άρθρου 3 Ν.998/1979, όπως ισχύει σήμερα, κ.λπ), με αποτέλεσμα πλήθος ιδιωτικών αγροτικών
εκτάσεων να χαρακτηρίζονται εσφαλμένα ως δασικές,
Ζητούμε άμεσα:
Ι. Να ανασταλεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών στο σύνολο της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων.
ΙΙ. Να ανασυνταχθούν οι δασικοί χάρτες στο σύνολο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου να ληφθούν
υπόψη τα ανωτέρω προβλεπόμενα στο νόμο στοιχεία και εν συνεχεία, μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσής τους,
να ακολουθήσει νέα ανάρτησή τους.
ΙΙΙ. Να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία, ώστε να αποκλειστεί η υπαγωγή στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
των διασωθέντων αγρών στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, λόγω του ισχύοντος ειδικού καθεστώτος αναφορικά
με το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.
ΙV. Η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων να αυξηθεί σε 8 μήνες, πλέον 2 μήνες για τους διαμένοντες στο
εξωτερικό από την ανάρτηση των χαρτών. Η δε έναρξη της σχετικής προθεσμίας να ανασταλεί σε κάθε περίπτωση
έως ότου αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
2. Να προταθεί στους Δήμους των Ιονίων Νήσων να προχωρήσουν σε κινητοποίηση για το θέμα των δασικών
χαρτών και να κλείσουν την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021.
3. Να σταλεί η παρούσα απόφαση-ψήφισμα στα αρμόδια Υπουργεία.»
2.Την αναστολή των υπηρεσιών του Δήμου την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 48/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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