ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 205/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός ∆εκεµβρίου, του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 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.:80588/14-12-2020 (ΦΕΚ 5509/τ.Β΄/15-12-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 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. 24357/24-12-20 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Ζαβιτσάνος Πέτρος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
(ο οποίος δεν συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη,
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
αν και κλήθηκε νόµιµα)
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
7
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
7
8
Αργυρός Νικόλαος
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Σαρανταένας Ιωάννης
12
13
Ζουριδάκης Ευτύχιος
13
14
Γαζής Αναστάσιος
14
15
Σκληρός Φίλιππος
15
16
Σολδάτος Γεώργιος
16
17
Βλάχου Ειρήνη
17
18
Γιαννιώτης Παναγιώτης
18
19
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
19
20
Σέρβος Κωνσταντίνος
20
21
Περδικάρης Αθανάσιος
21
22
Χαλικιάς Ευάγγελος
22
23
Γληγόρης Χρήστος
23
24
Γληγόρης Κωνσταντίνος
24
25
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
25
26
Μελάς Γεράσιµος
26
27
Γαζής Νικόλαος
27
28
Λάζαρης Απόστολος
28
29
Βερροιώτης Ευάγγελος
29
30
Βεροιώτης Αλέξανδρος
30
31
Τσιρογιάννης Γεώργιος
31
32
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
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 δύο (32)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ου

Ο ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, δεν συµµετέχει στην ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος, δεν συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη από την ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆. και µετά.
ου
Οι ∆.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος και Γιαννούτσος Χαράλαµπος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, Τυπάλδος Νικόλαος, Γληγόρης Παναγιώτης, Σαρανταένας Ιωάννης, Σκληρός Φίλιππος, Βλάχου
Ειρήνη, Γιαννιώτης Παναγιώτης, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, δεν
ου
συµµετείχαν στην ψηφοφορία του 14 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση ∆.Σ για τροποποίηση – συµπλήρωση της υπ΄αριθ. 183/2020 απόφασής µας σχετικής µε την
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισµό και την οριοθέτηση Περιοχής
Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, των Περιφερειών ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, µε Φορέα ∆ιαχείρισης την «Αναπτυξιακή Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας».
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
Γιαννιώτης Παναγιώτης, Αντιδήµαρχος
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Για το συγκεκριµένο θέµα, κλήθηκε και συµµετέχει στην συνεδρίαση και η Πρόεδρος του
Συµβουλίου της Κοινότητας Καλάµου, κα Γραψοπούλου Παναγιώτα.
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός, αναφερόµενος στα νέα δεδοµένα που προέκυψαν για την
επανυποβολή του θέµατος για συζήτηση στο ∆.Σ., κάλεσε τον συν εισηγητή του Αντιδήµαρχο κ. Παναγιώτη
Γιαννιώτη να εισηγηθεί το θέµα.
Ο Αντιδήµαρχος κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, στη συνέχεια έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου τα
εξής:
«Μετά τα νέα δεδοµένα που προέκυψαν,
1. Από την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆Ε, συνεδρίαση 17.12.2020.
2.Από την απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων Νήσων, συνεδρίαση 19.12.2020.
3.Από την απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της κοινότητας Καλάµου, συνεδρίαση 22.12.2020.
προτείνουµε συµπληρωµατικά και τροποποιητικά ως προς την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
ης
Λευκάδος της 23 Νοεµβρίου (183/2020) τα παρακάτω:
Α. την απόλυτη υιοθέτηση του ψηφίσµατος της ΚΕ∆Ε όπως αυτό διαµορφώθηκε κατά τη συνεδρίαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της, στις 17.12.2020 και αναφέρει:
α) Την άµεση αναστολή κάθε διαδικασίας θεσµοθέτησης Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
(ΠΟΑΥ).
β) Την άµεση πρόσκληση των εκπροσώπων της Τ.Α. Α’ και Β΄ βαθµού στον εν εξελίξει διάλογο για την
αναθεώρηση του «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών», στον οποίο η Τ.Α. θέτει µόνο τους
ακόλουθους στοιχειώδεις όρους:
(i) προ της θεσµοθέτησής του νέου Πλαισίου να προηγηθεί θεσµοθέτηση «Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου» και
να ληφθεί υπόψη η διάδραση/αλληλεπίδραση γης – θάλασσας.
(ii) για τον παράκτιο χώρο να ληφθεί σοβαρά υπόψη η «Ολοκληρωµένη διαχείριση Παράκτιας Ζώνης» (ICZM) που
αποτελεί «κοινοτικό κεκτηµένο».
(iii) για την αδειοδότηση Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και ιχθυοτροφείων, να
προβλέπεται στο εξής επί ποινή ακυρότητας η σύµφωνη γνώµη των οικείων Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού και όχι η απλή
γνώµη τους (η οποία περιφρονείται διαχρονικά έως σήµερα).
(iv) να προβλεφθεί διαδικασία συντονισµού των Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων µε όλα τα σχέδια που αφορούν
στον παράκτιο χώρο (Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών, Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, Τοπικά
Χωρικά Σχέδια) κατά την οποία να προβλέπεται η συµµετοχή της Τ.Α και η σύµφωνη γνώµη της κατά τη λήψη των
αποφάσεων.
γ) Να γίνει αντιληπτό ότι οι φορείς της Τ.Α. -και όχι οι παράγοντες του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών- αποτελούν
τους νόµιµους συνοµιλητές για την κατάρτιση ενός βιώσιµου Χωροταξικού Πλαισίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες και ότι
η Πολιτεία οφείλει να διορθώσει τα σχετικά λάθη του παρελθόντος, αντί να συνεχίζει να χτίζει πάνω σε αυτά ένα
σχεδιασµό που θα προκαλεί ες αεί ακραίες συγκρούσεις τόσο στο εσωτερικό των τοπικών κοινωνιών, όσο και
ανάµεσα σε αυτές, την Πολιτεία και τον εν λόγω κλάδο.
Β. την κάθετη αντίθεση µας για την οποιαδήποτε µελλοντική πιθανή χωροθέτηση νέας µονάδας εντός της ΠΑΥ Α.3
όπως προβλέπεται στο εγκεκριµένο περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο της ΠΙΝ (ΑΑΠ 16 /16.05.2019 ) και στο
άρθρο 11 παρ 4.
Γ. την πρόταση µας για χαρακτηρισµό των νησιών Κάλαµος και Καστός ως νησιά για ήπια τουριστική ανάπτυξη
και ειδικότερα ειδικού και εναλλακτικού τουρισµού όπως προβλέπεται από το εγκεκριµένο περιφερειακό πλαίσιο
της ΠΙΝ (ΑΑΠ 16 /16.05.2019 ) και στο άρθρο 13.
∆. την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου να παρίσταται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση κυβερνητικού, αυτοδιοικητικού
φορέα ή άλλου θεσµικού οργάνου µε θέµα την τροποποίηση της ΠΟΑΥ που αφορά την περιοχή µας, ως προς την
χωροθέτηση νέας ζώνης παραγωγής Π9.2.»
Ο κ. ∆ήµαρχος δήλωσε ότι συµφωνεί απολύτως µε την ανωτέρω εισήγηση.
Ο ∆.Σ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, καταθέτει την παρακάτω πρόταση:
1. Όχι στη χωροθέτηση της Π.Ο.Α.Υ.
2. Αποµάκρυνση της υπάρχουσας µονάδας στο ‘‘Βαθύ Λιµιόνι’’ στα όρια του ∆ήµου µας, καθώς κι αυτών στην
ευρύτερη περιοχή.
3. Πριν τη θεσµοθέτησή του οποιουδήποτε νέου Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών, να προηγηθεί θεσµοθέτηση
«Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου».
4. Να κατοχυρωθεί θεσµικά, η σύµφωνη γνώµη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την έγκριση των οποιονδήποτε
χωροθετήσεων στα γεωγραφικά και διοικητικά τους όρια.
5. Ο ∆ήµος να συµµετάσχει στην Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων που θίγονται από την ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών.
6. Συµπαραστεκόµαστε και στηρίζουµε τον αγώνα των ∆ήµων της χώρας που αγωνίζονται για το ίδιο ζήτηµα και
ιδιαίτερα των γειτονικών.
7. Συντασσόµαστε µε το ψήφισµα της Επιτροπής αγώνα των νησιών µας.
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Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, είπε: Συµφωνώ µε το ψήφισµα της ΚΕ∆Ε, αλλά και σε αυτά που λέει η Κοινότητα
Καλάµου. Όχι στην χωροθέτηση της ΠΟΑΥ.
Ο ∆.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος είπε: Το µοναδικό που πρέπει να απαιτήσει το ∆.Σ. είναι η κάθετη εναντίωση στην
επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών. Σαν παράταξη δεν είµαστε αντίθετοι στις ιχθυοκαλλιέργειες. Καλούµε τον κόσµο
να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, αγωνιστικά κι εµείς θα είµαστε στο πλευρό του.
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος πρότεινε: Να προσθέσουµε το «όχι στην ΠΟΑΥ Π9, µήπως πάµε σε οµόφωνη
απόφαση.
Ο ∆ήµαρχος κάνει δεκτή την πρόταση του κ. Σολδάτου Θεόδωρου.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου, όπως συµπληρώθηκε µε την πρόταση του κ. Σολδάτου Θεόδωρου: «όχι στην
ΠΟΑΥ στην ζώνη παραγωγής Π9», ψήφισαν είκοσι τρεις (23) ∆.Σ. και η κα Γραψοπούλου Παναγιώτα Πρόεδρος του
Συµβουλίου της Κοινότητας Καλάµου, σύνολο είκοσι τέσσερις (24) ψήφοι.
Υπέρ της πρότασης του κ. ∆ρακονταειδή Κων/νου, ψήφισαν πέντε (5) ∆.Σ. οι κ.κ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος
Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Γληγόρης Χρήστος.
Υπέρ της πρότασης του κ. Βερροιώτη Ευάγγελου, ψήφισαν δύο (2) ∆.Σ. οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος και
Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Λευκό ψήφισε ο κ. Γαζής Νικόλαος.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την τροποποίηση – συµπλήρωση της υπ΄αριθ. 183/2020 απόφασής µας, µε τα εξής:
Α. την απόλυτη υιοθέτηση του ψηφίσµατος της ΚΕ∆Ε όπως αυτό διαµορφώθηκε κατά τη συνεδρίαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της, στις 17.12.2020 µε την συµπλήρωση στο σκέλος Β, της παρακάτω πρότασης:
«Όχι στην ΠΟΑΥ στην ζώνη παραγωγής Π9»:
α) Την άµεση αναστολή κάθε διαδικασίας θεσµοθέτησης Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
(ΠΟΑΥ).
β) Την άµεση πρόσκληση των εκπροσώπων της Τ.Α. Α’ και Β΄ βαθµού στον εν εξελίξει διάλογο για την
αναθεώρηση του «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών», στον οποίο η Τ.Α. θέτει µόνο τους
ακόλουθους στοιχειώδεις όρους:
(i) προ της θεσµοθέτησής του νέου Πλαισίου να προηγηθεί θεσµοθέτηση «Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου» και
να ληφθεί υπόψη η διάδραση/αλληλεπίδραση γης – θάλασσας.
(ii) για τον παράκτιο χώρο να ληφθεί σοβαρά υπόψη η «Ολοκληρωµένη διαχείριση Παράκτιας Ζώνης» (ICZM) που
αποτελεί «κοινοτικό κεκτηµένο».
(iii) για την αδειοδότηση Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και ιχθυοτροφείων, να
προβλέπεται στο εξής επί ποινή ακυρότητας η σύµφωνη γνώµη των οικείων Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού και όχι η απλή
γνώµη τους (η οποία περιφρονείται διαχρονικά έως σήµερα).
(iv) να προβλεφθεί διαδικασία συντονισµού των Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων µε όλα τα σχέδια που αφορούν
στον παράκτιο χώρο (Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών, Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, Τοπικά
Χωρικά Σχέδια) κατά την οποία να προβλέπεται η συµµετοχή της Τ.Α και η σύµφωνη γνώµη της κατά τη λήψη των
αποφάσεων.
γ) Να γίνει αντιληπτό ότι οι φορείς της Τ.Α. -και όχι οι παράγοντες του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών- αποτελούν
τους νόµιµους συνοµιλητές για την κατάρτιση ενός βιώσιµου Χωροταξικού Πλαισίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες και ότι
η Πολιτεία οφείλει να διορθώσει τα σχετικά λάθη του παρελθόντος, αντί να συνεχίζει να χτίζει πάνω σε αυτά ένα
σχεδιασµό που θα προκαλεί ες αεί ακραίες συγκρούσεις τόσο στο εσωτερικό των τοπικών κοινωνιών, όσο και
ανάµεσα σε αυτές, την Πολιτεία και τον εν λόγω κλάδο.
Β. την κάθετη αντίθεση µας για την οποιαδήποτε µελλοντική πιθανή χωροθέτηση νέας µονάδας εντός της ΠΑΥ Α.3
όπως προβλέπεται στο εγκεκριµένο περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο της ΠΙΝ (ΑΑΠ 16 /16.05.2019 ) και στο
άρθρο 11 παρ 4.
Όχι στην ΠΟΑΥ στην ζώνη παραγωγής Π9.
Γ. την πρόταση µας για χαρακτηρισµό των νησιών Κάλαµος και Καστός ως νησιά για ήπια τουριστική ανάπτυξη
και ειδικότερα ειδικού και εναλλακτικού τουρισµού όπως προβλέπεται από το εγκεκριµένο περιφερειακό πλαίσιο
της ΠΙΝ (ΑΑΠ 16 /16.05.2019 ) και στο άρθρο 13.
∆. την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου να παρίσταται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση κυβερνητικού, αυτοδιοικητικού
φορέα ή άλλου θεσµικού οργάνου µε θέµα την τροποποίηση της ΠΟΑΥ που αφορά την περιοχή µας, ως προς την
χωροθέτηση νέας ζώνης παραγωγής Π9.2.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 205/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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