ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 153
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιουλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
15:00, 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. 14643/8-7-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Πολίτης Σπυρίδων
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Οι ∆.Σ., κ.κ. Καββαδάς Αθανάσιος, Πολίτης
Σπυρίδων προσήλθαν πριν τη συζήτηση του
ου
1 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ., κ.κ. Κοντογεώργης Ηλίας, Κατωπόδη
Ευανθία, Σταµατέλου ∆ήµητρα απεχώρησαν
ου
πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος,
Αραβανής Βασίλειος, Καββαδάς Αθανάσιος
ου
απεχώρησαν πριν την συζήτηση του 5
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος απεχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 13ης/15
Συνεδρίασης του ∆ηµ.
Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης µε θέµα «ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗ ΑΚΤΗΣ «ΛΙΜΝΙ» ΝΙΚΙΑΝΑΣ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
Ο Αντιδήµαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
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«Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε προκειµένου να ληφθούν όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις για
την προσάµµωση σε τµήµα 140m κατά µήκος της ακτής 'Λιµνί' Νικιάνας. Η εν λόγω ακτή το
καλοκαίρι παρουσιάζει ενδιαφέρον από λουόµενους.
Ο αιγιαλός της περιοχής καθορίστηκε µε την αρ. 2417/1981 απόφαση Νοµάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ
556∆/1981), βασιζόµενη στο από Φεβρουαρίου 1977 τοπογραφικό διάγραµµα του Τοπογράφου
Μηχανικού Νικολάου Καστανιά, και την αρ. 15/1991 απόφαση Νοµάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 58∆/1991),
βασιζόµενη στο από Σεπτεµβρίου 1989 τοπογραφικό διάγραµµα του Τοπογράφου Μηχανικού
Αναστασίου Μπίθα. Το πλάτος της ζώνης παραλίας είναι 10m. Ένα τµήµα της ζώνης αιγιαλού και
της ζώνης παραλίας της περιοχής βρίσκεται εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης της επαρχιακής οδού.
Στο Εθνικό Κτηµατολόγιο η ακτή ‘Λιµνί’ περιλαµβάνεται στο ΚΑΕΚ 34005ΕΚ00151, που ανήκει στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η ζώνη απαλλοτρίωσης της επαρχιακής οδού είναι δηλωµένη στο Εθνικό
Κτηµατολόγιο µε ΚΑΕΚ 34005ΕΚ00092.
Στα πλαίσια του έργου «∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ∆ΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής προβλέπονται εργασίες αποµάκρυνσης µεγάλων
ποσοτήτων από τη θέση ‘Αµµόγλωσσα’. Η αµµοληψία από τη θέση ‘Αµµόγλωσσα’ εγκρίθηκε µε το
Πρακτικό 1/2013 της ‘Επιτροπής Καθορισµού Ορίων & Θέσεων Αµµοληψίας’. Επισηµαίνεται ότι στις
συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και σύµφωνα µε τα τιµολόγια της µελέτης του έργου,
περιλαµβάνεται η µεταφορά των ποσοτήτων της άµµου σε απόσταση µέχρι 20km από τη θέση
εξόρυξης χωρίς πρόσθετη χρηµατική απαίτηση από τον ανάδοχο. Παράλληλα, µε την
∆∆Π/Β0010113ΕΞ2015 824/2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης (Α∆Α: ΩΛ0ΖΗ-ΟΟ∆) παραχωρείται η άµµος του έργου «∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ
∆ΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» για τον εµπλουτισµό των ακτών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Στα πλαίσια σύνταξης της παρούσας µελέτης έγινε αποτύπωση (Ιούνιος 2015) της υφιστάµενης
κατάστασης της ακτής ‘Λιµνί’. Το µήκος της ακτής είναι 140m, ενώ η εκµεταλλεύσιµη ακτή από τους
λουοµένους έχει πλάτος από 2 ως 12m. Λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η ακτή,
προτείνεται η προσάµµωση 140m κατά µήκος της ακτής και σε πλάτος από 6 ως 16m (Σχ. 2).
Θεωρώντας µέσο πλάτος 12m και µέσο πάχος εναπόθεσης 1,20m, προκύπτει συνολική ποσότητα
προσάµµωσης 140*12*1,20=2016m3. Η περιοχή προσάµµωσης βρίσκεται εντός της ζώνης
αιγιαλού.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, απαιτείται η µεταφορά περί των 2.016m3 άµµου από τις
ποσότητες που θα προκύψουν από τις εργασίες εξόρυξης του έργου «∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ∆ΙΑΥΛΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» από την ‘Αµµόγλωσσα’ στην ακτή ‘Λιµνί’ Νικιάνας. Η παραχώρηση και η µεταφορά της
άµµου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης µε την Κτηµατική Υπηρεσία Λευκάδας και µε την Περιφερειακή
Ενότητα Λευκάδας, που είναι ο κύριος του έργου και στην οποία έχει παραχωρηθεί η εξορυγµένη
άµµος σύµφωνα µε την προαναφερθείσα ΚΥΑ. Επειδή αποτελεί συµβατική υποχρέωση του
αναδόχου, η µεταφορά της άµµου δεν πρόκειται να επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου
Λευκάδας.
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Για την αδειοδότηση του έργου πρόκειται να εφαρµοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
14 του Νόµου 2971/2001 «ΑΙΓΙΑΛΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ». Το άρθρο 14 αφορά
στην ‘Παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για την εκτέλεση έργων
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

εισηγούµαι

την έγκριση της µελέτης «Προσάµµωση Ακτής ‘Λιµνί’ Νικιάνας», που συντάχθηκε από την Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα,
µε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, αποφασίζει:
την έγκριση της µελέτης «Προσάµµωση Ακτής ‘Λιµνί’ Νικιάνας», που συντάχθηκε από την Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 153/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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