ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 377
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 3268114-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος –Πρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σούνδιας Πραξιτέλης
6. Γαζής Αναστάσιος
7. Καρτάνος Ιωάννης
8. Βικέντιος Νικόλαος
9. ΣίδερηςΑντώνιος
10. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Αραβανής Σπυρίδων
12. Σώλος Φώτιος
13. Βεργίνης Ξενοφών
14. Καββαδάς Αθανάσιος
15. Μελάς Βασίλης
16. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
17. ∆ρακονταειδής Κων/νος
18. Νικητάκης Μάρκος
19. Φίλιππας Γεώργιος
20. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
21. ΡοντογιάννηςΚων/νος
22. Βλάχος Σπυρίδων
23..Καρβούνης Σπυρίδων
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1. Ρόκκος Στυλιανός
2. Σάντα-Μακρή Αικ
3. Πεντεσπίτης Νικ.
4. Ζουριδάκης Ευτύχ.
5. Μεσσήνη Κερασούλα
6. Γιαννούτσος Πέτρος
7. Στραγαλινός Βασίλειος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Μεσσήνης Ιωάννης
10.Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (24) µέλ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για την αποδοχή ή µη δωρεάς προς το ∆ήµο Λευκάδας, ακινήτου που βρίσκεται
στη θέση “Λινοβρόχι” του Κάστρου Επισκοπής Νήσου Καλάµου.
Εισηγητής:-1.Σώλος Φώτης -Αντιδήµαρχος

1

2.Καρύδη Μαυρέτα-δικηγ.∆ήµου

Εισηγείται η κα.Καρύδη Μαυρέτα και διαβάζει την εισήγησή της.
“Περιήλθε

στην υπηρεσία µου

η υπ'αριθ' 20252/18/7/2013 αίτηση µε προσαρτώµενο

συµβόλαιο και τοπογραφικό διάγραµµα της Βασιλικής Τσιτσώνη του Κωσταντίνου κατοίκου
Βύρωνα Αττικής ,η οποία απευθύνεται στο ∆ήµο Λευκάδας δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων
επάγονται τα ακόλουθα:
Εχω ένα

κτήµα εµβαδού 863,77 τ.µ ,βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισµού

Κάστρου Επισκοπής νήσου Καλάµου Νοµού Λευκάδας στη θέση <<Λινοβρόχι>>
Θα ήθελα να το χαρίσω στον ∆ήµο διότι ζώ στην Αθήνα και η ηλικία µου δεν µου επιτρέπει να
πηγαίνω τακτικά εκεί και σε λίγο ίσως και καθόλου.
Θα ήθελα να χρησιµοποιηθεί προς όφελος του νησιού χωρίς να χαλάσει το φυσικό περιβάλλον.
Ελπίζω να έχω µια ευχάριστη για µένα αλλά και για το νησί απάντηση.
Περαιτέρω κατά την υπέυθυνη δήλωση του µηχανικού σύµφωνα µε το νόµο 651/77 έχει
εµβαδόν 863,77 τ.µ ευρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισµού Κάστρου
Επισκοπής,νήσου Καλάµου νοµού Λευκάδος δεν είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις
κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις .
Περαιτέρω σε προφορική επικοινωνία που είχα µε την πιο πάνω αιτούσα ,αναζήτησα
περισσότερες πληροφορίες για το ακίνητο το οποίο διαπίστωσα ότι δια ξηράς δεν έχει δρόµο
και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται µόνο δια θαλάσσης.
Επειδή για την εν λόγω δωρεά είναι αρµόδιο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Λευκάδας.
Επειδή θεωρώ ότι πρέπει να αναζητηθούν περισσότερες πληροφορίες για το
συγκεκριµένο ακίνητο από τον κο.Αντιδήµαρχο του Καλάµου
Επειδή η ως άνω αιτούσα είναι ηλικιωµένη,
εισηγούµαι' να τεθεί το ως άνω θέµα, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο , για να αποφανθεί
περί της αποδοχής ή µη της δωρεάς του ως άνω ακινήτου προς το ∆ήµο Λευκάδας”.

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:∆εν συµφωνώ αν και σέβοµαι την πρόταση του διαθέτη. Αν θέλει ας το
εκποιήσει και ας καταθέσει τα χρήµατα υπέρ ενός συγκεκριµένου σκοπού.
ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΞΕΝ:Με προβληµατίζει πάντα σε τέτοια θέµατα η πρόθεση του διαθέτη.
Θεωρώ ότι προέχει η εκτίµηση αυτού που κάνει. Μήπως πρέπει να ικανοποιήσουµε την
απόφαση του διαθέτη?Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το αποδεχτούµε.
ΜΕΛΑΣ Β:∆εν γνωρίζω τι θα συµβεί στο οικόπεδο αυτό µετά από 25-30 χρόνια, αλλά
σκέφτοµαι τη χαρά του διαθέτη.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΘΑΝ:Η επιστολή της κας.Τσιτσώνη, µας δείχνει την ευαισθησία της και
θεωρώ ότι µας τιµά η πρότασή της.Θεωρώ ότι πρέπει να αποδεχτούµε τη δωρεά και µετά
µπορεί ο ∆ήµος να αξιοποιήσει το χώρο αυτό, για κοινωφελή σκοπό.
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∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ:Καταλήγω και εγώ να συµφωνήσω µε αυτές τις
τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων, ότι θα πρέπει να το αποδεχτούµε.
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠ:Θεωρώ ότι θα είναι λάθος του ∆.Σ. να µην απιοδεχτούµε τη δωρεά.
Είναι µια περιοχή ιδιαιτέρου κάλλους, κάτω από το Κάστρο της Επισκοπής, δίπλα από τη
θάλασσα.
∆ΗΜΑΡΧ: Βλέπω και εγώ µε ευαισθησία αυτή τη πράξη της κας.Τσιτσώνη.Η ιστορία
µας έχει δείξει πολλές φορές, δωρεές ακινήτων να κοστίζουν πολύ περισσότερο από αυτό που
αξίζουν, έστω και εαν είναι δωρεά.
∆εν έχω καµµιά αντίρρηση να το δεχτούµε, να ευχαριστήσουµε την διαθέτη και να το
καταχωρήσουµε.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.

Οµόφωνα αποφασίζει

Την αποδοχή της δωρεάς από την Βασιλική Τσιτσώνη του Κωσταντίνου , προς το ∆ήµο
Λευκάδας, ακινήτου που βρίσκεται στη θέση “Λινοβρόχι” του Κάστρου Επισκοπής Νήσου
Καλάµου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 377/13.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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