ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΧΝ ΝΗΧΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 24εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ηελ Παξαζθεπή 22 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ
ηεο ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.
Αρηζ. Απόθαζες 145-24/22-10-2021
ΠΕΡΘΛΗΦΗ: Έγθξηζε ζρεδίνπ ΚΤΑ γηα ηελ «ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΚΣΑΖ
ΣΧΝ «ΠΑΛΑΗΧΝ ΑΛΤΚΧΝ ΛΔΤΚΑΓΑ» ΠΡΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΛΔΤΚΑΓΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ».
ήκεξα, εκέξα Παξαζθεπή 22 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2021 θαη ώξα 15:00
ζπλήιζαλ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο e:
Presence.gov.gr, ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ
Νήζσλ πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθεξύρζεθαλ
κε ηελ ππ΄ αξηζκ.739/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο, ησλ
ππ’ αξηζκ. 200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ
Ησαλλίλσλ θαζώο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειώζεηο απνπνίεζεο εθινγήο
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζ. πξση. νηθ. 82124/71/15-10-2021
πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ,
ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα απόθαζε θαη κε ηα πξνβιεπόκελα ησλ άξζξσλ
165 θαη 175 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ:
1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π..
2. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π..
3. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π.
4. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
5. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
6. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
7. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
8. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε
9. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
10. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
11. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
13. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε
14. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
15. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
16. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
17. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
18. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ
19. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
20. Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ
21. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε
Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ
ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ

Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:
1. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή
2. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
3. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
4. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ
5. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα (40)
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο ηξηάληα πέληε (35) θαη ν Πξόεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα –
Σζαγθαξνπνύινπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαθνηλώζεσλ ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ.
ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ.
Καηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ 3νπ ςεθίζκαηνο ζπλδέζεθε ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο,
θ. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπλδέζεθε ν
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο, θ. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή.
ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ςήθηζε ηα ζέκαηα πνπ θαηαηέζεθαλ εθηόο
εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνθεηκέλνπ ην ζώκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ ζπδήηεζή ηνπο:
1o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΔΝΈΡΓΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΉ ΠΡΟΣΑΊΑ
ΠΔΡΗΦΈΡΔΗΑ ΗΟΝΊΧΝ ΝΉΧΝ ΚΑΣΆ ΣΖ ΓΗΆΡΚΔΗΑ ΣΧΝ ΚΑΗΡΗΚΏΝ
ΦΑΗΝΟΜΈΝΧΝ "ΑΘΖΝΆ" (7 έσο 11-10-21) ΚΑΗ "ΜΠΆΛΛΟ" (14-10-21),ΠΟΤ
ΈΠΛΖΞΑΝ ΣΑ ΗΝΗΑ ΝΖΗΆ.
Δηζεγεηήο: Ο ζεκαηηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θ. Νηθόιανο
Μειηώηεο.
2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Έγθξηζε θαηεπείγνπζαο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο
έξγσλ απνθαηάζηαζεο δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηε Θενκελία ηεο 14εο
Οθησβξίνπ 2021 θαη αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο κε ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016.
Δηζεγεηήο: Ο ζεκαηηθόο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Τπνδνκώλ & Σερληθώλ Έξγσλ, θ.
Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο.
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3o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Δηζήγεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε δηεζλή έθζεζε
MIDDLE EAST ORGANIC NATURAL PRODUCTS DUBAI EXPO 2021, 6-8
Γεθεκβξίνπ 2021.
Δηζεγεηήο: Ο πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Σνπξηζκνύ Παξαγσγήο θαη
Αλάπηπμεο , θ. Κσλζηαληίλνο Τςειάληεο.
4o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Έγθξηζε πλδηνξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Ηνλίσλ Νήζσλ - Π.Δ. Κέξθπξαο κε ηελ Αλαγλσζηηθή Δηαηξία Κέξθπξαο.
Δηζεγήηξηα: Ζ Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα – Σζαγθαξνπνύινπ.
5o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Ζ νξγάλσζε ηνπ νηθηζκνύ ζην Νπδξί,
πνιενδνκηθή, ρξήζεσλ θαη θπθινθνξίαο εηλαη "θιεηδί" γηα βηώζηκε αλάπηπμε.
Δηζεγεηήο: Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηόληα Νεζηά¨ θ. Θεόδσξνο
Γαιηαηζάηνο.
6o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Ζ θαηάζηαζε ζην Ννζνθνκείν θαη ηελ
Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) ζηελ Π.Δ. Λεπθάδαο.
Δηζεγήηξηα: Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ.
Αιεμάλδξα Μπαινύ.
7o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Πνιηηηθή Πξνζηαζία: Αλνρύξσηεο πόιεηο,
εθηεζεηκέλε ε δσή ηνπ ιανύ.
Δηζεγήηξηα: Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ.
Αιεμάλδξα Μπαινύ.
8o ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΠΑΡΑΛΗΔ Δ ΚΑΣΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ –ΣΑΟΛ ΣΖ ΛΔΤΚΑΓΑ.
Δηζεγεηήο: Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨ΑΝΤΠΟΣΑΚΣΟ ΗΟΝΗΟ ¨ θ. ηέθαλνο
ακνΐιεο.
Σέινο ηέζεθαλ από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηα παξαθάησ
ςεθίζκαηα:
Από ηνλ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝ.Α..Α γηα ηα Ηόληα Νεζηά» θ. Θεόδσξν
Γαιηαηζάην Α) ηελ πξόηαζε ςεθίζκαηνο γηα ηνπο δησθόκελνπο θαηνίθνπο ηεο άκεο
θαη Β) ηελ πξόηαζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ Α.Δ., θαη
Από ηελ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» θ.
Αιεμάλδξα Μπαινύ ηελ πξόηαζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ θαηαδίθε ηεο εγθιεκαηηθήο
δξάζεο θαζηζηηθώλ νκάδσλ ζηε Θεζζαινλίθε.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ην ζώκα απνθάζηζε σο εμήο:
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην απνθάζηζε λα ζπδεηεζνύλ σο εληαίν ζέκα ην 1ν εθηόο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο θαη ην 7ν εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο
παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ» ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο
Παξαζθεπήο σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα νκόθσλα απνθάζηζε ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
Σν 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
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Σν 3ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
Σν 4ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο.
Σν 5ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ πκβνπιίνπ ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηε
κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο
δηάηαμεο ζε επόκελε ζπλεδξίαζε.
Σν 6ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ αββάηνπ σο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηε ζπδήηεζε
ηνπ ζέκαηνο.
Σν 8ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε κε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ από ηελ Πεξηθεξεηαθή Αξρή σο ηαθηηθό ζέκα ζηελ
επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ Π.Δ
Λεπθάδαο.
Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηνπο δησθόκελνπο θαηνίθνπο ηεο άκεο, ην νπνίν
ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε
πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ αββάηνπ.
Σν έζεζε ζε ςεθνθνξία θαη ην ζώκα νκόθσλα απνθάζηζε ηε ζπδήηεζε ηνπ
ςεθίζκαηνο.
Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ Α.Δ., ην νπνίν ηέζεθε από
ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε θαη ην
ζώκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηε κε ζπδήηεζή ηνπ.
Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ θαηαδίθε ηεο εγθιεκαηηθήο δξάζεο θαζηζηηθώλ
νκάδσλ ζηε Θεζζαινλίθε, ην νπνίν ηέζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ζην ζώκα πξνο ζπδήηεζε θαη ην ζώκα απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία
ηε κε ζπδήηεζή ηνπ.
--------Παξάιεηςε----------Θέκα 6ο Η.Δ: Έγθξηζε ζρεδίνπ ΚΤΑ γηα ηελ «ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΔΚΣΑΖ ΣΧΝ «ΠΑΛΑΗΧΝ ΑΛΤΚΧΝ ΛΔΤΚΑΓΑ» ΠΡΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΔΤΚΑΓΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ».
.
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ Λεπθάδαο, θ. Αλδξέαο
Κηελάο εηζεγήζεθε ηα θάησζη:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ

Λευκάδα, 07/10/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΕΤΚΑΔΑ
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ΣΧΝ «ΠΑΛΑΗΧΝ ΑΛΤΚΧΝ ΛΔΤΚΑΓΑ» ΠΡΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΛΔΤΚΑΓΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ».
**********
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) Σνπ α.λ. 397/1968 (ΦΔΚ Α΄101) «Πεξί επαλαζπζηάζεσο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αζιεηηζκνύ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ απηήο».
β) Σνπ αξ. 27 «ύζηαζε Γεληθώλ Γξακκαηεηώλ» παξ. 2ε, πεξ. iv «Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνύ» ηνπ λ. 1558/1985 (ΦΔΚ Α΄ 137).
γ) Σνπ λ. 4727/2020 (ΦΔΚ 184/Α’/23-09-2020) « Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε
ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024)
- Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ)
2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα.
δ) Σνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 423/1976 (ΦΔΚ 223/Α’/21-08-1976) «Πεξί γπκλαζηεξίσλ θαη
ξπζκίζεσο ζεκάησλ αθνξώλησλ εηο ηνλ εμσζρνιηθόλ αζιεηηζκό», όπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 665/1977 (ΦΔΚ 225/Α’/18-08-1977) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη
ζπκπιεξώζεσο ηεο πεξί εμσζρνιηθνύ αζιεηηζκνύ θαη γπκλαζηεξίσλ λνκνζεζίαο θ.ιπ.»,
ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 1070/1980 (ΦΔΚ 204/Α’/6-9-1980) «Πεξί ιήςεσο
κέηξσλ αλαπηύμεσο ηνπ αζιεηηζκνύ θαη ξπζκίζεσο ζπλαθώλ ζεκάησλ» θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 34 ηνπ λ. 4373/2016 (ΦΔΚ 49/Α’/01-04-2016) «Αλαγθαίεο
ξπζκίζεηο γηα ηελ ελαξκόληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ην λέν Κώδηθα Αληηληόπηλγθ
ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Αληηληόπηλγθ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
ε) Σνπ αξ. 23 ηνπ λ.4049/2012 (Α΄ 35), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα.
ζη) Σνπ λ. 2725/1999 (ΦΔΚ 121/Α΄/17-06-1999) «Δξαζηηερληθόο θαη επαγγεικαηηθόο
αζιεηηζκόο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη ζήκεξα.
δ) Σνπ λ. 4622/2019 (ΦΔΚ 133/Α’/07-08-2019) «Δπηηειηθό Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία
θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκόζηαο
δηνίθεζεο».
ε) Σνπ π.δ. 70/2015 (ΦΔΚ 114/Α’/22-09-2015) «Αλαζύζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνύ
θαη Αζιεηηζκνύ, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
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Σξνθίκσλ. Αλαζύζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε
Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Μεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ,
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνύ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο,
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζε Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. Μεηαθνξά
Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ».
ζ) Σνπ π.δ. 81/ 2019 (ΦΔΚ Α΄119) «ύζηαζε, ζπγρώλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε
Τπνπξγείσλ θαη θαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο- Μεηαθνξά ππεξεζηώλ θαη
αξκνδηνηήησλ Τπνπξγείσλ».
η) Σεο ππ’ αξηζκ. Τ3/20-01-2020 (ΦΔΚ 48/Β’/20-01-2020) απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ
«Καζνξηζκόο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ».
ηα’) Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 142/2017 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» (Α' 181).
ηβ΄) Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.127/2017 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ» (Α' 157).
ηγ΄) Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 142/2017 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ » (Α' 180).
ηδ΄) Σνπ π.δ. 4/2018 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ» (Α΄7).
ηε΄) Σν αξ. 90 ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ Α΄ 98/22.04.2005) «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά
ξγαλα», όπσο ηζρύεη κεηά ην αξ. 119 πεξ. 22 ηνπ Ν. 4622/2019.
ηζη΄) Σεο ππ’ αξηζκ. 9555/30-03-2018 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ
«Αλαπιήξσζε θαζεθόλησλ Πξντζηακέλσλ Οξγαληθώλ Μνλάδσλ Τπνπξγείνπ».
ηδ΄) Σεο ππ’ αξηζκ. 2/47987/004/15-06-2018 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ (ΑΓΑ
91ΦΝΖ-ΖΚ) «Σνπνζέηεζε Πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο
θαη Κνηλσθειώλ Πεξηνπζηώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3528/2007, όπσο ηζρύεη».
ηε΄) Σεο ππ’ αξηζκ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΤΑ/ΓΓΑΓ/325114/13101/2133/1781/04-07-2018
Απόθαζεο Τθππνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ «Σνπνζέηεζε Πξντζηακέλεο ζηε
Γεληθή Γηεύζπλζε Οξγάλσζεο Αζιεηηζκνύ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ ηνπ
ΤΠΠΟΑ».
ηζ’) Σνπ λ. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρύεη ζήκεξα.
ηη΄) Σεο ππ’ αξηζκ. 739/2019 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο
(Γηαδηθαζία Δθνύζηαο Γηθαηνδνζίαο), κε ηελ νπνία αλαθεξύρζεθαλ ν Πεξηθεξεηάξρεο θαη
νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ γηα ηελ πεξίνδν 2019-2023.
ηθ΄) Σνπ π.δ. 147/2010 «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ» (Α΄ 240).

2. Σα:
α) Τπ’ αξηζ. Πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΡ.ΤΦ./404436/3654/29-07-2020 επηζηνιή ηνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ (Π.Δ. Λεπθάδαο), πνπ απεπζύλζεθε ζηνλ Τθππνπξγό
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ κε ζέκα ηελ παξαρώξεζε ρξήζεο έθηαζεο ζηελ πεξηνρή
ησλ παιαηώλ Αιπθώλ Λεπθάδαο, πνπ απνηεινύλ ην δεκόζην θηήκα Α.Β.Κ. 75, κέζα ζην
νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην Ο.Σ. 477 κε ραξαθηεξηζκό ρξήζεο «Αζιεηηζκόο».
β) Σν ππ’ αξηζκ. πξση.ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΣΑΔΤ/ΣΑΠΑΤ/266809/7552/1085/84/03-06-2020
Δλεκεξσηηθό εκείσκα ηνπ Σκήκαηνο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαη Αζιεηηθήο Τπνδνκήο ηεο
Γ/λζεο Σερληθώλ Αζιεηηθώλ Έξγσλ θαη Τπνδνκώλ ηεο Γ.Γ.Α.
γ) Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΣΑΔΤ/ΣΑΠΑΤ/701281/21109/2913/198/10-122020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαη Αζιεηηθήο Τπνδνκήο ηεο Γ/λζεο
Σερληθώλ Αζιεηηθώλ Έξγσλ θαη Τπνδνκώλ ηεο Γ.Γ.Α. πξνο ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο/Γεληθή Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο θαη Κνηλσθειώλ
Πεξηνπζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.
δ) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. Ο.Δ. 2055/16-05-1979 Απόθαζε Ννκάξρε κε ηελ νπνία
παξαρσξήζεθε θαηά ρξήζε ζηελ Γ.Γ.Α. ηκήκα 40 ζηξεκκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ Κηήκαηνο
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ησλ Κάησ Αιπθώλ Λεπθάδνο (ζπλνιηθήο έθηαζεο 558 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ) γηα ηελ
θαηαζθεπή αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
ε) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 10853/ 25-09-1979 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνύ
κε ηελ νπνία έγηλε απνδνρή ηεο αλσηέξσ παξαρώξεζεο έθηαζεο.
ζη) Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 3324/16-03-2021 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Αμηνπνίεζεο
Αθηλήησλ θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Μνλάδσλ/Μνλάδα Αμηνπνίεζεο Αθηλήησλ θαη
Παξαθνινύζεζεο Μηζζώζεσλ/Σνκέαο Παξαρσξήζεσλ θαη Πξνγξακκαηηθώλ πκβάζεσλ
ηεο Δηαηξείαο Αθηλήησλ Γεκνζίνπ.
δ) Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 103014/22-06-2021 απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ κε ζέκα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’
αξ. 2055/16-05-1979 απόθαζεο ηνπ Ννκάξρε Λεπθάδαο πεξί παξαρώξεζεο ηκήκαηνο
ησλ «παιαηώλ Αιπθώλ Λεπθάδαο» ηνπ Γεκνζίνπ θηήκαηνο θαηά ρξήζε, αξρηθνύ εκβαδνύ
40 ζηξεκκάησλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ.
ε) Σν από 8-11-2020 Μλεκόλην πλεξγαζίαο Μεηαμύ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ
θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ.
Καη 3. Σο ζτέδηο Κοηλής Τποσργηθής Απόθαζες γηα ηελ αλσηέξσ παξαρώξεζε
ζύκθσλα κε ην νπνίν απνθαζίδεηαη:
«Παξαρσξείηαη θαηά ρξήζε γηα αόξηζην ρξνληθό δηάζηεκα θαη ρσξίο αληάιιαγκα, ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Λεπθάδαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ έθηαζε εκβαδνύ
11.340,80ηκ, ηνπ Γεκνζίνπ Κηήκαηνο ΒΚ 75.
Ζ έθηαζε βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Παιαηέο Αιπθέο Λεπθάδνο» (ζπλνιηθήο έθηαζεο 558
ζηξεκκάησλ πεξίπνπ), αθνξά ην αθίλεην Ο.Σ. 447 κε ΚΑΔΚ 340264003001, ην νπνίν
έρεη ρξήζε γεο ΑΘΛΖΣΗΜΟ θαη απνηειεί ηκήκα έθηαζεο κε εκβαδό 40.000ηκ, πνπ
είρε παξαρσξεζεί ζηε Γ.Γ.Α θαηά ρξήζε κε ηελ ππ’ αξηζκ. Ο.Δ. 2055/16-05-1979
Απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Λεπθάδαο γηα ηελ θαηαζθεπή αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ε
νπνία είρε κεηαγξαθεί ζηνλ η. 99σ κε α/α 5140 ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Λεπθάδαο. Με
ηελ ππ’ αξηζκ. πξσηνθ. 103014/22-06-2021 απόθαζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, ε παξαπάλσ έθηαζε «ηξνπνπνηήζεθε» θαη
πιένλ ε ππό παξαρώξεζε έθηαζε είλαη εκβαδνύ 11.340,80 η.κ. θαη απεηθνλίδεηαη ζην
από Γεθέκβξην 2019 θαη κε αξηζκό ζρεδίνπ Σ1 ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα
παξαρώξεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λεπθάδαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ,
κε ζπληάθηε ηνλ Θεόδσξν Μαλσιίηζε, Σνπνγξάθν Μεραληθό, θιίκαθαο 1:500 θαη
πεξηκεηξηθά ζηνηρεία ΦΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚΛΜΝΞΟΠΡΣΦ, θαη ην νπνίν απνηειεί
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο απόθαζεο απηήο.
Η παπασώπηζη σπήζεωρ ππαγμαηοποιείηαι ςπό ηιρ πποϋποθέζειρ πος οπίζονηαι από ηιρ
διαηάξειρ ηος άπθπος 23 ηος Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23-02-2012), όπωρ
ηποποποιήθηκε ηο ππώηο εδάθιο με ηο άπθπο 44 ηος Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-032014).
Δπίζεο ε παξαρώξεζε γίλεηαη κε ηνλ όξν ηεο απηνδίθαηεο αλάθιεζεο ηεο
παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
εληόο πέληε (05) εηώλ.»
Καηόπηλ ηνύησλ προηείλεηαη ζην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην ε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ
έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ ηεο ΚΤΑ γηα ηελ «ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΚΣΑΖ
ΣΧΝ «ΠΑΛΑΗΧΝ ΑΛΤΚΧΝ ΛΔΤΚΑΓΑ» ΠΡΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΛΔΤΚΑΓΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ» θαη ππό ηνπο όξνπο ηεο απόθαζεο
απηήο.
Μ’ εθηίκεζε
Ο ΑΝΣΘΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ
ΑΝΔΡΕΑ ΚΣΕΝΑ
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-------Παξάιεηςε----------Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε.
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ Λεπθάδαο, θ. Αλδξέαο Κηελάο.

ν

-------Παξάιεηςε----------ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ απνθάζηζε ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ
έγθξηζε ζρεδίνπ ΚΤΑ γηα ηελ «ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΚΣΑΖ ΣΧΝ
«ΠΑΛΑΗΧΝ ΑΛΤΚΧΝ ΛΔΤΚΑΓΑ» πξνο ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Λεπθάδαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ππό ηνπο όξνπο ηεο απόθαζεο απηήο, σο ε
εηζήγεζε.
--------Παξάιεηςε----------Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε ππνγξάθεηαη .
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 145-24/22-10-2021
Ο Πρόεδρος Π..

Η Γρακκαηέας Π..

Νηθόιαος Μοσδαθίηες
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