ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/21 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 51/2021
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 4 : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Λευκάδας, έτους 2020.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Αντιδήμαρχος
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.
Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. 5/2021 απόφαση της
Ε.Π.Ζ. η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αρ. 2ης/2021 Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 5/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 5 του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, ήλθε σε
συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου
10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 18877/26.03.2021 (ΦΕΚ 1194/27.03.2021
τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-112020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ.,, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 14031/30-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7)
μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Λύγδας Σπυρίδων (Πρόεδρος)
1.
Αργυρός Νικόλαος
2.
Λιβιτσάνος Ιωάννης
2.
Γαζής Νικόλαος
3.
Μαργέλη Μαρία (αναπληρ.)
3.
4.
Τυπάλδος Νικόλαος
4.
5.
Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
Γαζής Αναστάσιος
6.
7.
Ζουριδάκης Ευτύχιος
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του
Δήμου.
Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κα Βλάχου Ειρήνη.
ο

Προσκλήθηκαν και συμμετέχουν στην Συνεδρίαση για το 4 θέμα της Η.Δ. οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: α) Κατούνας κ.
Διγενής Ιωάννης και β) Καρυωτών κ. Γεωργάκης Ιωάννης.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ε.Π.Ζ. για σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της
Επιτροπής τα εξής:
«Με τις δ/ξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 ως
ακολούθως:
«1. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) συστήνεται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό
και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του δήμου σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και
την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για τον
σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με
αναπηρίες. Ειδικότερα:
α. Αποφασίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
αα. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του
ενδιαφερομένου,
αβ. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου,
αγ. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία,
αδ. τη χορήγηση, ύστερα από γνώμη του προέδρου της οικείας δημοτικής κοινότητας, θέσεων στάθμευσης στους δικαιούχους
κατοίκους, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου ή με βάση ισχύον σύστημα ελεγχόμενης
στάθμευσης, καθώς και την ανάκληση ή την τροποποίηση της χορήγησης αυτών,
αε. τον καθορισμό ή αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων και των
ιερών ναών, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α'
225),
αστ. την παραχώρηση, κατασκευή και συντήρηση τάφων, την παραχώρηση ή παράταση του δικαιώματος χρήσης
οικογενειακών τάφων και την παράταση του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.
β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
βα. θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ββ. τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών
επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής
αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε
χρήμα, περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
βγ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
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βδ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (Α' 124), και κέντρων
αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και όλων των σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων,
βε. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
βστ. τη διατύπωση γνώμης κατά την υποπερ. 2.3 της παρ. Α' του άρθρου 3 του ν. 4258/2014 (Α' 94),
βζ. την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και
βη. περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης και κάθε άλλη μορφή ρύθμισης
του χώρου,
βθ. ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.».
Σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/10 « Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση
πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο».
Η λειτουργία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής γίνεται σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.
Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 5 του Ν. 4623/19 παρ. 13α. « Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α' 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται
για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α' 57).»
Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 26 του Ν. 4736/2020 «Η παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α'101) τροποποιείται
ως προς την ισχύ των αποφάσεων του εδαφίου δευτέρου και εδαφίου τρίτου, προστίθενται δύο νέα εδάφια στο τέλος και η
παράγραφος διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«7. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα,
προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με
ήπιες μορφές μετακίνησης. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας, η οποία
εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α' 57) και του άρθρου 225 του ν.
3852/2010 (Α' 87) και ύστερα από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς
αρμοδιότητάς τους, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση
στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης /στάσης /
στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑμεΑ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων
κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή
δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.
Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν μέχρι 28.2.2021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, η ισχύς της παρούσας δύναται να παρατείνεται
εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του πρώτου εδαφίου.».
Λαμβάνοντας υπόψη τις δ/ξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/18 & την υπ΄αριθ. 90/2019 εγκ. ΥΠ. ΕΣ. με αρ. πρωτ.
59849/21.08.2019 ελήφθη η υπ΄ αρ. 328/2019 (ΑΔΑ: Ψ9Ζ5ΩΛΙ-ΩΑΟ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχουν
εκλεγεί για το διάστημα από 08.09.2019 έως 06.11.2021 οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι ως τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη της Ε.Π.Ζ.
Τακτικά εκλεγμένα μέλη: ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη: ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ.
Με την υπ΄ αριθ. 17959/05.09.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΛΡ1ΩΛΙ-4Χ8) απόφαση Δημάρχου κ. Χαράλαμπου
Καλού, ορίστηκε Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. ο Αντιδήμαρχος κ. ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ και τακτικά μέλη ορίστηκαν με την ίδια
απόφαση οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ.
Με την υπ΄αριθ. 14/2019 (ΑΔΑ: 78ΜΓΩΛΙ-Β9Ρ) απόφαση Ε.Π.Ζ. εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ. ο Δ.Σ. ΓΑΖΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
Με την υπ΄ αριθ. 10975/6-7-2020 απόφαση Δημάρχου έγινε αποδοχή παραίτησης του δημοτικού συμβούλου κ.
Σπυρίδωνα Βερύκιου από δημοτικός σύμβουλος και κατά συνέπεια από την ημερομηνία αυτή δεν αποτελεί πλέον
αναπληρωματικό μέλος στην Ε.Π.Ζ.
Η Ε.Π.Ζ. κατά το έτος 2020 πραγματοποίησε δώδεκα (12) συνεδριάσεις.
Ελήφθησαν συνολικά είκοσι τρείς (23) αποφάσεις.
Αναλυτικά οι ανωτέρω αποφάσεις έχουν ως ακολούθως κατ’ αύξοντα αριθμό :
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1η/27-2-20
1
2
3

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ/
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
2η/13-3-20

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ο

ΘΕΜΑ 1 :
Απόφαση Ε.Π.Ζ.
για σύνταξη έκθεσης
πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2019.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. επί της τροποποίησης του
Α
εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Βασιλική Πόντη στο Ο.Τ. 71 .
ο
ΘΕΜΑ 3 :
Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των υποβληθέντων
ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση
Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών
(Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας.

Εγκρίθηκε, αποστολή στο
Δ.Σ.
Εγκρίθηκε, αποστολή στο
Δ.Σ.
Συζήτηση 3-4 ενστάσεων σε
κάθε ΕΠΖ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

3

4

Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των κατωτέρω υποβληθέντων
ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση
Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών
(Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 3/2020
απόφ. Ε.Π.Ζ.).
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8810/09-05-2019 (ΑΡΙΘ. 2): ΚΑ0202067 (ΚΑΕΚ
340220202028), Ο.Τ. 126
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10017/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.11): ΚΑ0203003 (ΚΑΕΚ
340220203003), Ο.Τ. 136.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10037/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.12): ΚΑ0202041 (ΚΑΕΚ
340220202041), Ο.Τ. 124.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10168/30-05-2019 (ΑΡΙΘ.18): ΚΑ0202030 (ΚΑΕΚ
340220202030) και ΚΑ0202031 (ΚΑΕΚ 340220202031), Ο.Τ.
124.

Λόγω των δ/ξεων του άρθρου
10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π.
(ΦΕΚ
55/τ.Α/11-3-20),
«Κατεπείγοντα
μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού covid-19 και της
ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του», αναβολή των
συνεδριάσεων της Ε.Π.Ζ. για
το θέμα, μέχρι νεωτέρας.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ/
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
3η/28-4-20
5

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 1 : Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. περί σχεδίου Κανονισμού
Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Λευκάδας.
Ο
ΘΕΜΑ 2 : Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. περί τρόπου υπολογισμού
εισφοράς σε γη και χρήμα στην περιοχή εντός των ορίων
οικισμών του σχεδίου πόλεως Νυδρίου - Μ.Αυλακίου.

Εγκρίθηκε-Αποστολή ΟΕ και
ΔΣ
Αποστολή σε ΔΣ χωρίς λήψη
απόφασης λόγω μείζωνος
σημασίας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

6

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ/
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
5η/29-7-20
7

8

9

10

11

12

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ/
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
6η/5-10-20
13

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ/
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
7η/16-10-20

Ο

ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.Δ. : Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης ή μη της
μελέτης με τίτλο " ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΟΔΟ
ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ "
ο
ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης εισόδου –
εξόδου για την επιχείρηση χονδρικής εμπορίας φρούτων
της Ουρανίας Κοντογιάννη του Ανδρέα επί της Δημοτικής
οδού Καραβέλα εκτός σχεδίου στη θέση "Περιβόλια" της
Κοινότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης ή μη της
μελέτης με τίτλο " ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ"
ο
ΘΕΜΑ 3 : Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με αναγνώριση
της οδού που συνδέει την κύρια Δημοτική οδό Νικιάνας
Αγίων Πατέρων (ΦΕΚ 448/1991) με την κύρια Δημοτική οδό
Πλατύστομα - Περιγιάλι (ΦΕΚ 451/2004) (παλαιά ενετική
οδός) ως προϋφιστάμενη του 1923.
ο
ΘΕΜΑ
4 : Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με έγκριση
τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε ιδιοκτησία του Ιονίου
Πανεπιστημίου, στην θέση «Λιθάρια» του Δ. Λευκάδας.
ο
ΘΕΜΑ 5 : Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για ορισμό θέσεων για
την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο
Δήμο Λευκάδας για το έτος 2020.

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε

Αποσύρθηκε

Εγκρίθηκε-αποστολή στο Δ.Σ.

Εγκρίθηκε-αποστολή στο Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για
την επιχείρηση "επαγγελματικού εργαστηρίου αρτοποιίας"
ιδιοκτησίας "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΙΚΕ" επί της Δημοτικής
οδού με αριθμό 63 του σχεδίου πόλης Λευκάδας στη θέση
"ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ - ΠΑΠΑΡΟΥΝΙ " στα "Περιβόλια"
της
Κοινότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας

Εγκρίθηκε

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ/
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
8η/27-10-20
15

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ/
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
9η/16-11-20
16

17

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ/
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
10η/23-11-20
18

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ/
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
11η/4-12-20
19

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ/
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
12η/21-12-20
20

Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των κατωτέρω υποβληθέντων
ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση
Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών
(Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας:
1) αριθ. πρωτ: 8810/09-05-19 η οποία συσχετίζεται με την αρ.
πρωτ: 10168/30-05-19
2) αριθ. πρωτ: 10578/31-05-19,
3) αριθ. πρωτ: 10778/03-06-19,
4) αριθ. πρωτ: 10783/03-06-19 και
5) αριθ. πρωτ: 10794/03-06-19.

Γνωμοδότηση
Αποστολή στο Δ.Σ. όλων μαζί
των αποφάσεων για το θέμα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο:
«ΜΕΛΕΤΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.»
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης ή μη μελέτης με
τίτλο «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Γ. ΦΙΛΙΠΠΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης συμπλήρωσης
πολεοδομικής μελέτης σε περιοχή που περιλαμβάνεται στην
πολεοδομική ενότητα πόλης Λευκάδας και στο εγκεκριμένο
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) κατόπιν αιτήματος των
Ευστράτιου Αραβανή, Σουζάνας Κατωπόδη, Σπυρίδωνα
Βεργίνη, Πέτρου Γαντζία και Κων/νου Κατωπόδη

Εγκρίθηκε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Εγκρίθηκε

Παραπομπή του θέματος στο
Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για τροποποίηση χρήσεων γης
στην περιοχή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης
(περιοχή επέκτασης) τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του
Δ. Λευκάδας, στο Ο.Τ. ΚΦ428, ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας.

Εγκρίθηκε- αποστολή στο
Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για τον καθορισμό τελών χρήσης
δημοτικών νεκροταφείων 2021.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Εγκρίθηκε

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 1 :
Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των κατωτέρω
υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό
επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς –
Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10017/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.11): Καλός Ιωάννης
του Δημητρίου
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10037/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.12): Κολλόκα
Δήμητρα του Ιωάννη
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10544/31-05-2019, 10545/31-05-2019
και 10546/31-05-2019 (ΑΡΙΘ.43, 44, 45): Καλού Σοφία του
Κων/νου, Καλός Σπυρίδων του Κων/νου, Καλού Ευφροσύνη του
Σπυρίδωνος
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10822/03-06-2019, 10877/03-06-2019 και
10878/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.79, 88, 89): Αργυρός Γεώργιος του
Ιωάννη, Καββαδά Σπυριδούλα του Βασιλείου, Κροκίδης Πέτρος
του Λάμπρου
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10844/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.82):Φραγκούλης
Επαμεινώνδας του Νικολάου
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10860/03-06-2019 και 10896/03-06-2019

Εγκρίθηκε εκτός του αρ. 3
που αναβλήθηκε για επόμενη
συνεδρίαση

ο
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21

22

23

(ΑΡΙΘ.86, 97): Σταγιάνου Παρασκευή συζ. Αθανασίου, Μίγκος
Γρηγόρης-Παναγιώτης-Μαύρα.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12557/24-06-2019 (ΑΡΙΘ.102) και 10784/03-062019 (ΑΡΙΘ.68): Γουρζής Αριστείδης του Νικολάου
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 17471/29-08-2019 (ΑΡΙΘ.109): Λογοθέτη
Ελευθερία του Γερασίμου.
ο
ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης ή μη μελέτης με
τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΙΑ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΒΟΡΕΙΑ
ΤΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ
"ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ" ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.»
ο
ΘΕΜΑ 3 : Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για μετατόπιση περιπτέρου
ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας από την πλατεία Ξενοφώντα
Γληγόρη στην οδό Αντωνίου Τζεβελέκη.
ο
ΘΕΜΑ 4 : Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για διατήρηση ή απομάκρυνση
κενωθέντων περιπτέρων

Εγκρίθηκε

Εγκρίθηκε και αποστολή στο
Δ.Σ.
Εγκρίθηκε και αποστολή στο
Δ.Σ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε
την σύνταξη της έκθεσης των πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση και την αποστολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ε.Π.Ζ. αφού έλαβε υπόψη της:
 την ανωτέρω εισήγηση
 τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ όπως αντικαταστάθηκαν από
τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18. τις δ/ξεις της περίπτ. α της παρ. 13 του άρθρου 5 του ν.
4623/19.
 τις δ/ξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων της Ε.Π.Ζ. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
με τις δ/ξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση των πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020, σύμφωνα με την
ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 5/2021.»

Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι πέντε (25) Δ.Σ.
Λευκό ψήφισαν δύο (2) Δ.Σ. οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος

Καταμετρήθηκαν είκοσι πέντε (25) ψήφοι (παρ. 1.β. του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019).
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020, σύμφωνα με την αρ. 5/2021
ανωτέρω απόφαση της Ε.Π.Ζ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 51/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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