ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 103
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 του µηνός Μαρτίου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
16:00 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. 4503/13-3-2017 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. Βλάχος Κων/νος
2. Κοντοµίχης Ευάγγελος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γαζής Πάνος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Σκληρός Παναγιώτης
6. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. Ζουριδάκης Ευτύχιος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. Σκληρός Φίλιππος
9. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Κατηφόρης Χρήστος
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
11. Φίλιππας Γεώργιος
11.
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
13.
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
14. Βλάχος Ευστάθιος
14.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
16. Τριλίβας Χρήστος
16.
17. Καρφάκη Μαριάννα
17.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την
18. Κατωπόδη Ευανθία
18. συζήτηση του 7ου θέµατος Ε.Η.∆.
19. Γρηγόρη Ασπασία
19.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν
20. την συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆.
20. Βικέντιος Νικόλαος
21. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
21.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν
22. Αραβανής Βασίλειος
22. την συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆.
23. Καββαδάς Θωµάς
23.
24. Γληγόρης Κων/νος
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 είκοσι τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 9/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Αισθητικής ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 70 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’):
1. Το δηµοτικό συµβούλιο µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του µπορεί να συγκροτεί επιτροπές
για την επεξεργασία και εισήγηση θεµάτων της αρµοδιότητας του. Ειδικότερα στους τουριστικούς δήµους
συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο θεµάτων τουριστικής
ανάπτυξης και προβολής του δήµου.
2. Στις επιτροπές προεδρεύει δηµοτικός σύµβουλος που ορίζεται µε την απόφαση της συγκρότησης. Σε
αυτές µετέχουν σύµβουλοι που προτείνονται από όλες τις δηµοτικές παρατάξεις του δηµοτικού
συµβουλίου, υπάλληλοι της αρµόδιας διεύθυνσης του δήµου, καθώς και ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα
θέµατα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.
3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του
συνόλου των µελών του, είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης, σε
ιδιώτες µέλη επιτροπών, που συγκροτούνται από το συµβούλιο, για µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής µε το έργο τους. Το ύψος της ηµερήσιας
αποζηµίωσης για τις µετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Το
ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης και τα έξοδα κίνησης στο εξωτερικό καθορίζονται σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
4. Θέµατα που έχουν εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη, ύστερα από πρόταση του δηµάρχου, µπορούν
να παραπεµφθούν σε επιτροπή µόνο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία καθορίζεται
και προθεσµία για την υποβολή σχετικής µελέτης ή εισηγήσεως. Θέµατα που εισάγει, προς συζήτηση η
Οικονοµική ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δεν παραπέµπονται σε επιτροπή. Πλην των ανωτέρω
θεµάτων, ο πρόεδρος δύναται να παραπέµπει σε επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέµα και πριν από την
εγγραφή του στην ηµερήσια διάταξη.
Επειδή
Ο δήµος οφείλει να βελτιώνει την αισθητική της πόλης και των οικισµών.
Η αισθητική αναβάθµιση έχει άµεση σχέση µε την ποιότητα ζωής, καθώς ο πολίτης έχει ανάγκη να ζει και
να κινείται σε ένα όµορφο περιβάλλον.
Στόχος είναι η προστασία της πόλης και των παραδοσιακών (κυρίως) οικισµών στο πλαίσιο των
σηµερινών αναπτυξιακών προκλήσεων καθώς, κατά τις προηγούµενες δεκαετίες, ένα µεγάλο µέρος της
αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς του τόπου µας χάθηκε στον βωµό µιας κακώς εννοούµενης ανάπτυξης.
Εισηγούµαι
Τη συγκρότηση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Επιτροπής Περιβάλλοντος και Αισθητικής ∆ήµου
Λευκάδας
Η ως άνω Επιτροπή θα διέπεται από τους παρακάτω κανόνες:
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Αισθητικής είναι εισηγητικό όργανο άσκησης των αρµοδιοτήτων του
∆ήµου, που αφορούν στην προστασία κατά της προσβολής της αισθητικής του νησιού και στην τήρηση
αποφάσεων και διατάξεων για τους παραδοσιακούς οικισµούς της Λευκάδας.
1. Ασχολείται µε θέµατα που αφορούν:
α) στην εµφάνιση της πόλης και των οικισµών
β) στα ζητήµατα της καθαριότητας και του πρασίνου.
Ειδικότερα ασχολείται µε:
α. τη διατήρηση της φυσικής οµορφιάς, του φυσικού περιβάλλοντος και της αισθητικής του ∆ήµου
Λευκάδας σε όλους τους οικοδοµήσιµους και µη οικοδοµήσιµους χώρους,
β. τη διασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων και την αντιµετώπιση παρεµβάσεων που προσβάλουν το
χαρακτήρα του χώρου (αυθαίρετη κατάληψη τµηµάτων πλατειών, πεζοδρόµων, χρήση µικροφωνικών
εγκαταστάσεων, επέκταση καταστηµάτων, προθήκες, παραεµπόριο, φωτεινές επιγραφές, διαφηµιστικές
πινακίδες κ.λπ.)
γ. τη συνεργασία µε την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία για την τήρηση της νοµιµότητας και την άρση
των οχλήσεων που προκύπτουν από τη µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις των νόµων.
δ. την προστασία των παραδοσιακών κτιρίων
ε. Την εισήγηση για τον επανασχεδιασµό περιοχών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις κείµενες
διατάξεις περί αισθητικής
στ. την εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για υλοποίηση ζητηµάτων χρήσεων γης, και αισθητικής.
ζ. τη συνολική µέριµνα για την αισθητική αναβάθµιση, φωτισµό, διατήρηση του παραδοσιακού
χαρακτήρα και διατήρηση των κοινόχρηστων χώρων,
2. Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής, που συστήνεται µε την παραπάνω απόφαση, προτείνεται να
ακολουθεί την διάρκεια της θητείας της Οικονοµικής Επιτροπής.
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3. Για την διοικητική υποστήριξη της επιτροπής ορίζεται ένας δηµοτικός υπάλληλος ως πρακτικογράφος
των συνεδριάσεων της. Ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µεριµνούν για την παροχή διοικητικής
εξυπηρέτησης για τις ανάγκες του έργου της επιτροπής καθώς και για τεχνολογικό εξοπλισµό και την
διάθεση χώρου κατάλληλου για τις συνεδριάσεις της.
4. Τα µέλη της Επιτροπής είναι µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δηµότες – κάτοικοι, εκπρόσωποι
φορέων ή υπάλληλοι σχετικοί µε το αντικείµενο.
Η επιτροπή προτείνεται να αποτελείται από 13 µέλη και τα αναπληρωµατικά αυτών, τα οποία ορίζονται
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Προτείνονται:
Πέντε (5) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από τα οποία δύο (2) θα ανήκουν στην παράταξη της
πλειοψηφίας και τρία (3) στις παρατάξεις της µειοψηφίας
∆ύο (2) πολίτες
Ένας (1) υπάλληλος του ∆ήµου που ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου
Ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, ένας (1) του Τ.Ε.Ε, ένας (1) του Εµπορικού
Επιµελητηρίου, ένας(1) του Εµπορικού Συλλόγου Λευκάδας και ένας (1) του Εµπορικού Συλλόγου
Νυδρίου.
5. Η συµµετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άµισθη.
6. Ο ορισµός των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής γίνεται µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Οι φορείς που συµµετέχουν στην Επιτροπή θα κληθούν να ορίσουν τους εκπροσώπους τους
7. Καθήκοντα προέδρου της επιτροπής ασκεί ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος ή ∆ηµοτικός
Σύµβουλος, που ορίζεται µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί ορισµού των µελών της
επιτροπής.
∆εν αποτελεί ασυµβίβαστο η ιδιότητα του Προέδρου της επιτροπής αισθητικής µε αυτή του ∆ηµάρχου,
του Αντιδηµάρχου ή Προέδρου του ∆.Σ. ή άλλης επιτροπής του ∆ήµου.
Προαιρετικά, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζει Αντιπρόεδρο της
Επιτροπής.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο εισηγητής στη συνέχεια απέσυρε την εισήγηση-πρόταση.
Μετά από πρόταση του εισηγητή, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι δύο (22)
ψήφους αποφασίζει την απόσυρση του θέµατος.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 103/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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