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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αρ. 22/14 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 287 

Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 
18:00 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. 26052/2.10.2014 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. Γεωργάκης Γεώργιος  1.   Γιαννιώτης Οδυσσέας 
2. Νικητάκης Μάρκος  2.  Γαζής Πάνος 
3. Περδικάρης Αθανάσιος  3.  Κοντογεώργης Ηλίας 
4. Χαλικιάς Ευάγγελος  4.  Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία 

5. Λώλη Γεωργία  5.  Ζουριδάκης Ευτύχιος 

6. Κούρτης Φίλιππος  6.   

7. Σέρβος Κων/νος  7.   

8. Πολίτης Σπυρίδων  8.   

      9.   Βλάχος Κων/νος  9.   

     10   Γκογκάκης Γρηγόριος  10.   

11.  Αρβανίτης Σπυρίδων  11.   

12.  Κατηφόρης Χρήστος  12.   

13.  Φίλιππας Γεώργιος  13.   

14.  Θερµός Ευάγγελος   14.   

15.  Βλάχος Ευστάθιος  15.   

16.  Κούρτης Γεώργιος  16.   

17.  Τριλίβας Χρήστος  17.   

18.  Μαργέλης Σπυροπάνος  18.          Η πρόσκληση δόθηκε στον  
19.  Κατωπόδη Ευανθία  19.  ∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,  
20.  Καρφάκη Μαριάννα  20.  που ήταν παρών. 
21.  Βικέντιος Νικόλαος  21.   
22.  Σκληρός Παναγιώτης  22.        Στην έναρξη της Συνεδρίασης 
23.  Αραβανής Βασίλειος  23.  βρέθηκαν παρόντα (32) µέλη. 
24.  Καββαδάς Αθανάσιος  24.   

     25.  Σκληρός Φίλιππος  25.   

26.  Σταµατέλου ∆ήµητρα  26.   

27.  Γράψας Αθανάσιος  27.   

     28. Γληγόρης Κων/νος  28.   

     29.  29.   

30.  30.   

31.  31.   

     32.  32.   

33.  33.   

  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση. 

    

ΘΕΜΑ 3
ο
 : εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 22/14  Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου. 

«Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγκριση της µελέτης “Προσάµµωση Ακτής Αγ. Ιωάννη”, που 

συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας     

    Εισηγητής: Βραχνούλας ∆ηµήτριος, Πρ/µενος Τ.Υ. του ∆ήµου 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του 
θέµατος, επειδή επείγει η έγκαιρη ωρίµανση του έργου, διότι: 

• η άµµος που έχει εξορυχτεί µέχρι τώρα έχει εναποτεθεί εντός περιοχής που ελέγχεται από 
την Αρχαιολογική Υπηρεσία και η οποία έχει δώσει διορία µέχρι το τέλος του έτους για την 
αποµάκρυνση αυτής 

• υπάρχει έντονη πίεση από την Κτηµατική Υπηρεσία, καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης 
υπάρχει κίνδυνος η άµµος να δηµοπρατηθεί από το ∆ηµόσιο. 

Στη συνέχεια ο εισηγητής κ. Βραχνούλας ∆ηµήτριος, πρ/µενος Τ.Υ. του ∆ήµου εισηγήθηκε  την 
έγκριση της µελέτης «Προσάµµωση Ακτής Αγ. Ιωάννη», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία 
του ∆ήµου Λευκάδας και αφορά στις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, σύµφωνα µε τη συνηµµένη τεχνική 
έκθεση, η οποία έχει ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε προκειµένου να ληφθούν όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις για την 
προσάµµωση της ακτής Αγ. Ιωάννη σε τµήµα 190m κατά µήκος της ακτής. 
Ο καθορισµός του αιγιαλού στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη επικυρώθηκε µε την αρ. 2966/1984 
απόφαση Νοµάρχη (ΦΕΚ 472∆/1984) και βασίστηκε στην τοπογραφική αποτύπωση που είχε γίνει 
από το Υπουργείο Οικονοµικών το 1976. Στο µεγαλύτερο τµήµα της ακτής η γραµµές του αιγιαλού 
και της παραλίας ταυτίζονται. Μεταγενέστερα του καθορισµού του αιγιαλού κατασκευάστηκε 
ασφαλτοστρωµένος δρόµος, ο οποίος βρίσκεται εντός της ζώνης αιγιαλού και η µια του άκρη 
ταυτίζεται µε τη γραµµή αιγιαλού. Το υπόλοιπο τµήµα της ζώνης αιγιαλού (εκτός του δρόµου) 
παρουσιάζεται στο Εθνικό Κτηµατολόγιο ως ενιαίο τεµάχιο που ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο µε 
ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00281. 
Με το από 01-04-2013 πρακτικό της ‘επιτροπής καθορισµού των ορίων αιγιαλού και παραλίας’ του 
άρθρου 3 του Ν. 2971/2001 διαπιστώθηκε η διάβρωση της ακτής στην περιοχή Αγ. Ιωάννη. Ο 
µηχανισµός της διάβρωσης περιγράφεται στη ‘Μελέτη Παράκτιας ∆ιάβρωσης και Απόθεσης στις 
Βόρειες και ∆υτικές Ακτές του ∆ήµου Λευκάδας’ που εκπονήθηκε το Σεπτέµβριο του 2006 από το 
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ). Κύριο 
χαρακτηριστικό του µηχανισµού διάβρωσης είναι η ύπαρξη κυµατισµών και θαλάσσιων ρευµάτων 
τέτοιων που προκαλούν τη µεταφορά της άµµου από την ακτή του Αγ. Ιωάννη προς τη θέση 
‘Αµµόγλωσσα’ στην είσοδο του διαύλου της Λευκάδας. Όπως είναι επίσης γνωστό, η ανάπτυξη της 
‘Αµµόγλωσσας’ αποτελεί απειλή για την ασφαλή πρόσβαση του διαύλου από τα σκάφη και ως εκ 
τούτου στο παρελθόν πολλές φορές έχουν γίνει εργασίες περιορισµού της αµµόγλωσσας µε την 
αποµάκρυνση ποσοτήτων άµµου, η οποία κατά κανόνα µεταφερόταν στην περιοχή από όπου 
προερχόταν, δηλαδή στην παραλία του Αγ. Ιωάννη. 
Στα πλαίσια του έργου «∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ∆ΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής προβλέπονται εργασίες αποµάκρυνσης µεγάλων 
ποσοτήτων της αµµόγλωσσας. 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. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στην παρούσα µελέτη προτείνεται η µεταφορά 10.000m

3
 άµµου 

από τις ποσότητες που θα προκύψουν από τις εργασίες εξόρυξης του έργου «∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ 
∆ΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» από την ‘Αµµόγλωσσα’ στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη. Η παραχώρηση και η 
µεταφορά της άµµου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης µε την Κτηµατική Υπηρεσία Λευκάδας, η οποία 
φέρεται ως ιδιοκτήτης της άµµου, και µε την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, που είναι ο κύριος του 
έργου. Επειδή αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου, η µεταφορά της άµµου δεν πρόκειται 
να επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας. 
Στα πλαίσια σύνταξης της παρούσας µελέτης έγινε νέα αποτύπωση της ακτής του Αγ. Ιωάννη. Στο 
Σχέδιο 3 φαίνεται το τµήµα µήκους 190m όπου εµφανίζεται η µέγιστη διάβρωση και πρόκειται να 
γίνουν οι εργασίες προσάµµωσης. Η ακτογραµµή έχει υποχωρήσει περί τα 32m ενώ το ύψος του 
δρόµου είναι 2.5m. Η διάβρωση έχει φτάσει στο φρύδι του πρανούς του δρόµου, το οποίο βρίσκεται 
σε ύψος περί τα 2.5m από την επιφάνεια της θάλασσας και σε απόσταση περί τα 35m από την 
ακτογραµµή όπως αυτή αποτυπώνεται στο ΦΕΚ του καθορισµού, αλλά και στο Εθνικό 
Κτηµατολόγιο. 
Η περιοχή προσάµµωσης, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3, βρίσκεται εντός της ζώνης αιγιαλού. 
Θεωρώντας ότι η αναπλήρωση γίνεται σε µέσο πλάτος 35m, µέσο ύψος 1.5m και µήκος 190m κατά 
µήκος της ακτής, προκύπτει συνολική ποσότητα 35*1.5*190=9975m

3
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Επισηµαίνεται ότι καθώς η άµµος που πρόκειται να µεταφερθεί στην πραγµατικότητα προέρχεται 
από την περιοχή του Αγ. Ιωάννη, δεν διαφοροποιείται ως προς τα χαρακτηριστικά από την 
υφιστάµενη άµµο. Ως εκ τούτου, το έργο δεν πρόκειται να επιβαρύνει το περιβάλλον, αλλά 
απεναντίας να το αποκαταστήσει. 
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’. 
Στη συνέχεια το λόγο πήραν δηµοτικοί σύµβουλοι: 

Μαργέλης Σπυροπάνος: Την ευθύνη για το πού θα πάει η άµµος την έχει ο ∆ήµος και όχι η 
Περιφέρεια. Η λύση αυτή είναι για 10.000 κ.µ. ενώ θα µπορούσε µε µελέτες που δεν είναι ιδιαίτερα 
χρονοβόρες να κρατήσουµε όλη την άµµο για τις ακτές µας. Είµαι της άποψης ότι πρέπει η 
Υπηρεσία να κάνει τις απαραίτητες µελέτες ώστε να εµπλουτιστούν µε άµµο οι ακτές της Λευκάδας 
που θα επιλέξουµε. Η άµµος ανήκει στη Λευκάδα, πρέπει το περισσότερο να πάει στον Αη-Γιάννη, 
πρέπει όµως και ένα άλλο µεγάλο µέρος να πάει σε όλες τις ακτές της Λευκάδας που έχουν 
πρόβληµα. 

Αραβανής Βασίλειος: Συµφωνώ µε τον κ. Μαργέλη στο σκεπτικό ότι πρέπει να γίνουν µελέτες 
ώστε να πάει η άµµος σε αρκετές ακρογιαλιές της Λευκάδας. Θεωρώ ότι σαν δηµοτικό συµβούλιο 
πρέπει να εκφράσουµε την βούλησή µας να µην βγει κόκκος άµµου από την Λευκάδα. 

Σταµατέλου ∆ήµητρα: Με προβληµατίζει αν είναι θέµα µελέτης το ότι δεν διαχειρίζεται σωστά η 
άµµος που βγαίνει από την αµµόγλωσσα. ∆εν µπορεί να ξεπουλιέται η περιουσία του λαού της 
Λευκάδας. Νοµίζω ότι η βούληση η Κυβερνητική θα είναι να δοθεί η άµµος σε περιοχές που 
εξυπηρετούνται µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Το θέµα θα πρέπει να το κάνουµε γνωστό και ο 
∆ήµος να πάρει τα προληπτικά µέτρα που απαιτούνται και να εκφραστεί η βούληση του λαού της 
Λευκάδας για το θέµα αυτό. 

Γληγόρης Κων/νος: Θα ψηφίσουµε την έγκριση της µελέτης, η οποία θα µπορούσε βέβαια να είχε 
γίνει πριν ένα χρόνο. 

Βλάχος Κων/νος:  Είναι µία ευκαιρία να δοθεί µία µόνιµη λύση στο πρόβληµα της διάβρωσης των 
ακτών της ∆υτικής Λευκάδας. Υπάρχουν µελέτες στα συρτάρια, µπορούν να βρεθούν. 

Κούρτης Γεώργιος:  Συµφωνώ µε τη πρόταση να προχωρήσουν µελέτες και για άλλες ακτές της 
Λευκάδας. Η απόθεση της άµµου στο ΚΑΣΤΡΟ είναι περιβαλλοντικό έγκληµα. 

Περδικάρης Αθανάσιος: Το πρόβληµα στον Αη-Γιάννη πρέπει να το λύσουµε µόνιµα, δεν το λύνει 
η προσάµµωση. 

Καββαδάς Αθανάσιος: ∆εν είναι ώρα να ρίξουµε ευθύνες. Το θέµα είναι να λυθεί το πρόβληµα. Να 
πάρουµε απόψε µία οµόφωνα απόφαση ότι δεν θα επιτρέψουµε να φύγει ούτε κόκκος άµµου από 
την Λευκάδα. Η αµµόγλωσσα πρέπει να εµπλουτίσει όλες τις παραλίες της Λευκάδας που έχουν 
ανάγκη. Η άµµος που θα βγαίνει να πηγαίνει κατευθείαν στις αµµουδιές. 

Αρβανίτης Σπυρίδων:  Θεωρώ ότι πρέπει να πέσει άµµος άµεσα στον Αη Γιάννη και σε ακτές του 
νησιού που έχουν πρόβληµα. 

Μαργέλης Σπυροπάνος:  Αν κάναµε στο σωστό χρόνο τις µελέτες, θα ήταν ήδη αδειοδοτηµένες 
και θα µπορούσε ο ίδιος εργολάβος χωρίς κόστος να ρίχνει την άµµο εκεί που εµείς θα του 
υποδεικνύαµε. Να κάνουµε τις µελέτες, να  είµαστε έτοιµοι. Να δούµε τι µελέτες είχαν γίνει στο 
παρελθόν, να τις επικαιροποιήσουµε και στο Τεχνικό µας Πρόγραµµα να τις βάλουµε ψηλά σε 
προτεραιότητα. 

∆ήµαρχος: Αυτή τη στιγµή η άµµος είναι «περιουσία» του ∆ηµοσίου, το οποίο θεωρητικά τη 
δηµοπρατεί. Εµείς δεν µπορούµε να τους δώσουµε άλλοθι σε αυτό. Ο Ν. 2971/2001 βάζει ως 
απαραίτητο έργο παρέµβασης που θα διασφαλίζει ότι η άµµος που θα µεταφερθεί θα παραµείνει. 
Το ζήτηµα είναι ότι πρέπει να παλέψουµε για δύο πράγµατα: 

1) Την οριστική λύση του προβλήµατος. 
2) Την βούλησή µας ότι δεν θα επιτρέψουµε να φύγει η άµµος από την Λευκάδα. Το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο να εκφράσει µε ψήφισµά του την βούλησή του για την άµµο. 
 

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα αποφασίζει: 

 

1. Την έγκριση της µελέτης «Προσάµµωση Ακτής Αγ. Ιωάννη», που συντάχθηκε από την Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και αφορά στις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, σύµφωνα µε τη 
συνηµµένη τεχνική έκθεση, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση. 
 
2. Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος: 
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   1)   Η ∆ηµοτική Αρχή σε συνεννόηση µε την Περιφέρεια και την Κτηµατική Υπηρεσία, προχωρά 

ήδη σε όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες (µελέτες, αδειοδοτήσεις, κ.λπ.) ώστε να γίνει 

προσάµµωση της παραλίας του Αϊ Γιάννη µε περίπου 10.000 κ.µ. άµµου  η οποία θα εξαχθεί από 

την Αµµόγλωσσα. Η άµµος αυτή θα µεταφερθεί µε ευθύνη του εργολάβου ο οποίος εκτελεί το έργο  

της διάνοιξης του ∆ιαύλου, σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του. Η διαδικασία αυτή είναι η 

µόνη σε αυτήν την φάση που αντιµετωπίζει, άµεσα, µέρος του προβλήµατος. 

   2)   Η ∆ηµοτική Αρχή θα προχωρήσει σε όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες που την αφορούν 

(σύνταξη µελετών, προβλεπόµενες αδειοδοτήσεις), ώστε όλη η ποσότητα της άµµου να διατεθεί για 

τον εµπλουτισµό των ακτών της  Λευκάδας. 

   3) Εκφράζει την κατηγορηµατική αντίθεσή του σε κάθε προσπάθεια (µέσω Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης ή άλλου τρόπου) εκποίησης µε δηµοπράτηση της αποθηκευµένης άµµου της 

Αµµόγλωσσας  που ευρίσκεται στο χώρο του ΤΑΟΛ και της Γύρας. 

       4)     ∆ηλώνει ότι θα αγωνιστεί να µην φύγει ούτε κόκκος άµµου  από την Λευκάδα αλλά αντίθετα 

να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά στις παραλίες του νησιού, µε προτεραιότητα αυτών της δυτικής 

ακτής, οι οποίες έχουν σοβαρό πρόβληµα διάβρωσης. Η άµµος προήλθε από αυτές, που αποτελούν 

την «περιουσία» µας και την «ταυτότητά» µας και σε αυτές πρέπει κυρίως να επανατοποθετηθεί. Να 

σταµατήσει έτσι και η οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε στις παραλίες της Γύρας και του 

ΤΑΟΛ από την εναπόθεση της άµµου  πριν από πολλούς µήνες. 

  5)    Καλεί τους κατοίκους της Λευκάδας να βρίσκονται σε διαρκή αγωνιστική επαγρύπνηση, ώστε να 

αποτρέψουµε όλοι µαζί  τα όποια σχέδια εξυφαίνονται για την πώλησή της σε αυτούς που την 

εποφθαλµιούν. 

   6)   Το παρόν ψήφισµα να κοινοποιηθεί σε κάθε εµπλεκόµενο φορέα. 

 

  Η απόφαση αυτή πήρε αρ.287/2014. 

 

 

 

        Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα µέλη 

 

 

          ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


