ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 174/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 7601/19-4-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Κατωπόδη Ευανθία
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Γρηγόρη Ασπασία
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
Αραβανής Βασίλειος
11
Θερµός Ευάγγελος
11
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Σκληρός Φίλιππος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
Καββαδάς Θωµάς
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
Γληγόρης Κων/νος
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Ζουριδάκης Ευτύχιος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
δεκαεννέα (19) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δώδεκα (12) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆. το 10 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο
ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 9ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε την ανάρτηση της µελέτης επανέγκρισης Ρυµοτοµικού Σχεδίου οικισµών Λυγιάς –
Καρυωτών (Σπασµένη Βρύση) ∆. Λευκάδας σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµόδιων υπουργείων ΥΠΕΝ – ΥΠΠΟΑ.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
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Ο Πρ/νος της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας, κ. Κυριάκος Προκοπίου,
εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την αρ. 8/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ. η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 3ης/2019 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 8/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 Απριλίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου
Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 7600/19-419 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.

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

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αρβανίτης Σπυρίδων
1.
2.
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
3.
Σκληρός Φίλιππος
4.
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
5.
6.
7.
8.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του

∆ήµου.
ο

ΘΕΜΑ 1 της ηµερήσιας διάταξης: Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά µε την ανάρτηση της µελέτης επανέγκρισης Ρυµοτοµικού
Σχεδίου οικισµών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασµένη Βρύση) ∆. Λευκάδας σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµόδιων υπουργείων
ΥΠΕΝ – ΥΠΠΟΑ.
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος

1.
2.
3.
4.
5.

Το θέµα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Γεώργιος Φίλιππας, ο οποίος, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, που
έχει ως εξής:
«ΣΧΕΤ:
Η υπ’ αριθ. 210 / 22-06-2012 απόφαση ανάθεσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας
Η υπ’ αριθ. πρωτ. 27661 / 16-10-2012 υπογραφείσα σύµβαση.
Το αρχείο της Υπηρεσίας όσον αφορά την έγκριση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου και τα σχετικά έγγραφα προς την αρµόδια
υπηρεσία του ΥΠΠΟ και του ΥΠΕΝ.
Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/539842/359949/13469/4503/05-10-2018 Απόφαση του ΥΠΠΟΑ.
Το υπ’ αριθ. πρωτ.ΥΠΕΝ/Γ∆Π/66658/2255/21-12-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Τµήµα Οικισµών
(Α.Π.∆.Λ.: 113/04-01-2019).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την ανάρτηση των διορθωµένων Κτηµατολογικών ∆ιαγραµµάτων της µελέτης επανέγκρισης Ρυµοτοµικού Σχεδίου οικισµών
Λυγιάς – Καρωτών (Σπασµένη Βρύση), σύµφωνα µε τα ακόλουθες διατάξεις:
Το Ρυµοτοµικό Σχέδιο οικισµών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασµένη Βρύση) ∆. Λευκάδας είχε εγκριθεί µε την υπ’ αριθ. 2845/07-101992 αποφ. Νοµάρχη Λευκάδας ΦΕΚ-139/∆/26-02-1993 και ακυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 657/19-02-2001 απόφαση ΣτΕ για το
λόγο ότι απαιτούνταν έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος (ως διοικητική πράξη που είχε εκδοθεί από αναρµόδιο όργανο).
Με την σχετική (1) σύµβαση ο ∆ήµος Λευκάδας ανέθεσε τη µελέτη επανέγκρισης του ως άνω σχεδίου κατ’ ακολουθία των υπ’
αριθ. 8556/26-03-2009 και 24209/13-07-2010 εγγράφων του ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ).
Τα διορθωµένα Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα υποβλήθηκαν από τον µελετητή, τον Απρίλιο του 2013 και εν συνεχεία η υπηρεσία
διαβίβασε τη µελέτη στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ.
Μετά από πολλαπλούς ελέγχους και διορθώσεις και κατόπιν της απαιτούµενης γνωµοδότησης του ΚΑΣ, η µελέτη επανέγκρισης
του ως άνω Ρ.Σ. εγκρίθηκε µε την σχετική (4) Υπουργική Απόφαση του ΥΠΠΟΑ.
Σύµφωνα µε το σχετικό (5) έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Τµήµα Οικισµών του ΥΠΕΝ, η ως άνω επανέγκριση
δύναται να πραγµατοποιηθεί µε τη (απλουστευµένη) διαδικασία του Ν.3937/2011 και του Ν.4258/2014 (άρθρου 22, παρ.15.β),
όπως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. 27656/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ2106/Β/19-06-2017).
Αναλυτικότερα, στην υπ’ αριθ. 27656/2017 Υπουργική Απόφαση «Προϋποθέσεις και προδιαγραφές επανέγκρισης πολεοδοµικών
ρυθµίσεων που εγκρίθηκαν µε διοικητικές πράξεις από αναρµόδια όργανα» και στο άρθρο 1 αυτής αναφέρεται ότι: Πολεοδοµικές
ρυθµίσεις, όπως πολεοδοµικές µελέτες επεκτάσεων, τοπικά ρυµοτοµικά σχέδια, πολεοδοµικές µελέτες αναθεώρησης ρυµοτοµικών
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•

•

σχεδίων, όρων δόµησης και χρήσεων γης, τροποποίηση σχεδίων, οριοθέτηση ή και τροποποίηση ορίων οικισµών, για τις οποίες
έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις από αναρµόδια όργανα και έχουν δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είτε οι
πράξεις αυτές ακυρώθηκαν από τα αρµόδια δικαστήρια είτε εξακολουθούν να ισχύουν, µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο
έκδοσης προεδρικού διατάγµατος, όπως κατωτέρω ειδικότερα προβλέπεται.
Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε το άρθρο 3 αυτής:
παρ.1.: Πολεοδοµικές ρυθµίσεις από τις ενδεικτικά αναφερόµενες στο άρθρο 1 επανεγκρίνονται µε τροποποιήσεις στο αρχικό τους
περιεχόµενο, εάν, κατά τον χρόνο της αρχικής έγκρισης, δεν είχαν ληφθεί υπόψη υφιστάµενα ρέµατα ή περιοχές γεωλογικά
ακατάλληλες ή περιοχές διεπόµενες από ειδικό καθεστώς, ή εάν την αρχική έγκριση ακολούθησαν µεταγενέστερες ρυθµίσεις που
πρέπει να ενσωµατωθούν (όπως σηµειακές τροποποιήσεις σχεδίων, ορίων οικισµών, κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων), ή
εάν, λόγω ακύρωσης της ρύθµισης, έχουν δηµιουργηθεί σηµειακά πραγµατικές καταστάσεις και για τον λόγο αυτό καθίσταται
αναγκαία η τροποποίηση της αρχικής ρύθµισης.
παρ.2: Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 3 του ν.δ. από
17.7/16.8.1923 (άρθρο 154 ΚΒΠΝ) και η συµπλήρωση του φακέλου της προωθούµενης ρύθµισης µε τις κατά νόµο απαιτούµενες
γνωµοδοτήσεις, εγκρίσεις και µελέτες, εκπονούµενες βάσει των ισχυουσών προδιαγραφών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.∆./17-07-1923, ΦΕΚ228/Α/16-08-1923, το σχέδιο πόλης εκτίθεται στο ∆ηµαρχείο επί
δεκαπέντε ηµέρες, κατόπιν ειδοποίησης από τον ∆ήµαρχο δια γενικής προσκλήσεως τοιχοκολλούµενης εις τα δηµοσιώτερα µέρη
της πόλεως.
Με βάση τα ανωτέρω και για να καταστεί δυνατή η προώθηση της διαδικασίας επανέγκρισης του ως άνω σχεδίου
(γνωµοδότηση ΣΥΠΟΘΑ, Π.Ε. Λευκάδας, διαβίβαση προς το ΥΠΕΝ), εισηγούµαστε την ανάρτηση των διορθωµένων
Κτηµατολογικών ∆ιαγραµµάτων τουλάχιστον για δεκαπέντε ηµέρες, ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι, κατόπιν λήψης
σχετικής Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας και δηµοσιοποίησης αντίστοιχης ανακοίνωσης του ∆ηµάρχου Λευκάδας.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10,
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
Την ανάρτηση των διορθωµένων Κτηµατολογικών ∆ιαγραµµάτων της µελέτης επανέγκρισης Ρυµοτοµικού Σχεδίου
οικισµών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασµένη Βρύση), σύµφωνα µε τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 8/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο κ. ∆ήµαρχος είπε τα εξής: Τα Τ.Σ. Κατούνας (Λυγιάς) και Καρυωτών, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, σε
ότι αφορά την ενηµέρωση των κατοίκων µε πολύ σοβαρό και αποτελεσµατικό τρόπο. Εναλλακτική πρόταση, έγγραφο
το οποίο θα συντάξει η Πολεοδοµία, να µοιραστεί στους κατοίκους από τους υπεύθυνους των Τοπικών Συµβουλίων,
για 30 ηµέρες προθεσµία.
Ο κ. Προκοπίου είπε τα εξής: Να αναρτηθεί το σχέδιο για 30 ηµέρες µε ενηµέρωση των κατοίκων για την ανάρτηση,
µε κάθε πρόσφορο µέσο.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαοκτώ (18) ψήφους, αποφασίζει:
Την ανάρτηση των διορθωµένων Κτηµατολογικών ∆ιαγραµµάτων της µελέτης επανέγκρισης Ρυµοτοµικού
Σχεδίου οικισµών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασµένη Βρύση), για τριάντα (30) ηµέρες µε ενηµέρωση των κατοίκων για
την ανάρτηση και από τα Συµβούλια ∆.Κ. Κατούνας (Λυγιάς) και Τ.Κ. Καρυωτών.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 174/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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