Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 9/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 125 /2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 12 του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.26978/0810-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών
βρέθηκαν παρόντα (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

1)
2)
3)
4)
5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα:Πρόεδρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτρης
Μεσσήνη Κερασούλα
Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αραβανής Σπύρος
2) Μεσσήνης Ιωάννης
3) Σίδερης Αντώνιος
4) Μελάς Βασίλειος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Αργυρού Ειρήνη, Υπάλληλο του
Λευκάδας.

Δήμου

ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ.: : Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με αναγνώριση αγροτικού

δρόμου ως προϋφιστάμενος του 1945 κατόπιν αιτήσεως του κ. Ντενι – Ανρι –
Ρομπέρ Ρουινα.

Εισηγητής κ. Κατωπόδης Θωμάς Προϊστάμενος Πολεοδομικών Εφ/γων.
Το θέμα εισηγείται η κ. Σκιαδά Ζωή - Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. λόγω απουσίας του
εισηγητή.
Η εισηγήτρια διορθώνει την εκφώνηση του θέματος από το λανθασμένο
«προϋφιστάμενος του 1945» στο ορθό «προϋφιστάμενος του 1923».
Στη συνέχεια η εισηγήτρια ανάφερε τα παρακάτω :
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ.πρωτ. 24561/14-09-2012 αίτηση του κ. Ντενι-Ανρι-Ρομπέρ
ΡΟΥΙΝΑ(επίθετο).
2. Την από Σεπτεμβρίου 2012 έκθεση φωτοερμηνευτικής έρευνας του Αγρονόμου Τοπογράφου μηχανικού Μπουρσινού Γρηγόρη στη θέση ΄΄Αχρωψάς-Λαγγαδά΄΄ του Δ.Δ. Ευγήρου Δήμου Λευκάδας.
3. Το αριθμ. 8/2012 έγγραφο της Τ.Κ. Ευγήρου.
4. Τα αριθμ. 1092/31-05-1920 και 10426/23-11-1936 συμβόλαια του συμβολαιογράφου Ευγήρου Δημητρίου Φατούρου.

5. Το γεγονός ότι στα συμπεράσματα της συνημμένης φωτοερμηνευτικής
έρευνας αναφέρεται η ύπαρξη του συγκεκριμένου δρόμου σε όλες τις φωτοληψίες από το έτος 1945 μέχρι και σήμερα, είτε με τη μορφή μονοπατιού παλαιότερα, είτε με τη μορφή δρόμου πρόσφατα.
6. Το απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000 στο οποίο ο συγκεκριμένος
δρόμος απεικονίζεται με εστιγμένη γραμμή ως αγροτικό μονοπάτι.
7. Τον ορθοφωτοχάρτη έτους 1998 όπου απεικονίζεται ο δρόμος στη θέση του
παλαιού μονοπατιού.
8. Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2000 πάνω στο οποίο ο τοπογράφος
μηχανικός Γρηγόρης Μπουρσινός έχει επισημάνει το σύνολο του δρόμου και το
οικόπεδο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ΄87.
9. Την αυτοψία της υπηρεσίας μας στη θέση της ιδιοκτησίας του αιτούντος.

Εισηγούμαι ότι :
Σύμφωνα με τα ως άνω στοιχεία και ειδικότερα της συνημμένης φωτοερμηνευτικής έρευνας, προκύπτει ότι ο Αγροτικός δρόμος που συνδέει τους οικισμούς Ευγήρου και Συββότων και διέρχεται από τις περιοχές ΄΄Πλαγιές΄΄,
΄΄Αχρωψάς΄΄, ΄΄Λαγγαδά΄΄, ΄΄Αμπέλια΄΄, ΄΄Ξυλοκερατίδι΄΄, Δ.Δ. Ευγήρου,
δημιουργήθηκε από διαπλάτυνση παλαιού Αγροτικού μονοπατιού προϋφιστάμενου του 1923.
Το συγκεκριμένο μονοπάτι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της φωτοερμηνευτικής έρευνας του Τοπογράφου μηχανικού Μπουρσινού Γρηγόρη διατηρείται διαχρονικά και απεικονίζεται σε όλες τις φωτοληψίες των ετών 1945,1960 και
1971. Από δε τη φωτοληψία έτους 1998 προκύπτει ότι το ως άνω μονοπάτι
είχε διαπλατυνθεί και λάβει τη μορφή αγροτικού δρόμου στο διάστημα από το
1971 έως και το 1998.
Επίσης από τα συμπεράσματα της προαναφερόμενης φωτοερμηνευτικής
έρευνας, δεν προκύπτει το οποιοδήποτε τεχνητό ή φυσικό εμπόδιο που να παρεμπόδισε μέχρι σήμερα την ομαλή διέλευση απ΄ αυτό των περιοίκων για την
πρόσβασή τους μέσω αυτού στις ιδιοκτησίες τους.
Τέλος ο συγκεκριμένος αγροτικός δρόμος σύμφωνα με το αριθμ.8/20-092012 έγγραφο της Τ.Κ. Ευγήρου διέρχεται εκτός των άλλων και από την περιοχή ΄΄Αχρωψάς - Λαγγάδα΄΄, όπου βρίσκεται και η ιδιοκτησία του αιτούντα που
έχει πρόσωπο σε αυτόν.
Στη συζήτηση παρευρέθηκε και ο κ. Μπουρσινός Γρηγόρης Τοπογράφος Μηχανικός του αιτούντα ο οποίος ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος αγροτικός δρόμος είναι
αναγνωρισμένος ως προϋφιστάμενος του έτους 1923 με ΦΕΚ.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Στραγαλινός ο οποίος έθεσε ερώτημα στον κ.
Μπουρσινό Γρηγόρη γιατί ο συγκεκριμένος αγροτικός δρόμος έχει λάβει την μορφή αγροτικού δρόμου στο διάστημα από το 1971 έως το 1998 και όχι έως το
2012.
Ο κ. Μπουρσινός Γρηγόρης εξήγησε ότι υπάρχουν Χάρτες Γης της Γεωγραφικής
Υπηρεσίας Στρατού έως το 1971 και έως το 1998 υπάρχουν άλλοι χάρτες. Από το
1998 έως το 2012 ο δρόμος είναι στην ίδια μορφή.
κ. Στραγαλινός : Ψηφίζω λευκό λόγω έλλειψης παραστατικών στοιχείων.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει
σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού
εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

έλαβε υπόψη της την παραπάνω

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Γνωμοδοτεί θετικά, σύμφωνα με τα ως άνω στοιχεία, για την αναγνώριση
κοινόχρηστης αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 διερχόμενης
από την ιδιοκτησία του αιτούντα κ. Ντένι-Ανρι-Ρομπερ Ρουινα και συνδέει τους
οικισμούς Συββότων με Εύγηρο, στις θέσεις «Πλαγιές», «Αχρωψάς», «Λαγκάδα»,
«Αμπέλια», «Ξυλοκερατίδι» της Τοπικής Κοινότητας Ευγήρου Δημοτικής Ενότητας
Απολλωνίων.
Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

