ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 8/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 111 /2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 14 του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.24326/1009-2012 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 τα (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Στο προηγούμενο θέμα αποχώρησε ο κος Μεσσήνης Ιωάννης, η Συνεδρίαση
συνεχίζεται με επτά (7) μέλη.
1)
2)
3)
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα:Πρόεδρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Αραβανής Σπύρος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος
2) Μεσσήνης Ιωάννης

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

Δήμου

ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με αναγνώριση οδού ως
προϋφιστάμενης του 1923 κατόπιν αιτήσεως κ. Γεωργίου Γληγόρη.
Εισηγητ: κ. Κατωπόδης Θωμάς
Προϊστάμενος Πολεοδομικών Εφ/γων

Ο Εισηγητής ανέφερε τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη :
1 .Την Αίτηση του κ. Γρηγόρη Γεωργίου του Σταύρου
2 .Τεχνική ΄Εκθεση Μηχανικού στην οποία τεκμηριώνεται η ύπαρξη του
δρόμου πριν του 23.
3. Αεροφωτογραφίες της περιοχής παρελθόντων ετών από την Γ.Υ.Σ. ,όπου
απεικονίζεται ο υπόψη δρόμος.
4. Πρόσφατες αεροφωτογραφίες για τη διαπίστωση της σημερινής κατάστασης
του δρόμου.
5. Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου και του προς αναγνώριση δρόμου με
γεωγραφικές συντεταγμένες στο Ελληνικό σύστημα ΕΓΣΑ 87.
6. Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακα . 1:5000 στον οποίο φαίνεται και
προδιαγράφεται από τοποσταθερά σε όλο το μήκος ο δρόμος για τον οποίο
ζητείται η διαπιστωτική πράξη
7. Έκθεση Φωτοερμηνείας.
8. Φωτογραφική αποτύπωση του δρόμου

9. Απόσπασμα από το βιβλίο του κ. Κ. Μαχαιρά έτους 1957 και σας γνωρίζουμε
τα παρακάτω:

Όπως προκύπτει από την υποβληθείσα έκθεση φωτοερμηνείας με τις
συνημμένες φωτογραφίες και χάρτες ΓΥΣ ο αγροτικός δρόμος που διέρχεται από
την ιδιοκτησία του αιτούντα που είναι ο ίδιος που διέρχεται και από τον Ι.Ν. της
Παναγίας των Βλαχερών στον κάμπο της Λευκάδας συνδέει την οδό Φιλοσόφων με
την οδό προς Αγ. Μαρίνα.
Ο συγκεκριμένος δρόμος σύμφωνα με την ερμηνεία της αεροφωτογραφίας
έτους 1945 ήταν μονοπάτι πλάτους περίπου 2,00μ. το οποίο εκτός των άλλων
συνέδεε τις παλαιές οδούς Φιλοσόφων και Αγ. Μαρίνας τόσο μεταξύ τους όσο και
με τον από 1740 ανεγερθέντα Ιερό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών.
Το ως άνω μονοπάτι διαπλατύνθηκε και έλαβε τη μορφή δρόμου στο διάστημα
από το έτος 1945 μέχρι και το 1972 όπου και απεικονίζεται ως δρόμος πλάτους
3,5μ. στο χάρτι της ΓΥΣ έτους 1972 όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα αφού στο
μεταξύ έχει ασφαλτοστρωθεί.
Τέλος με βάση το αντίγραφο της σχετικής σελίδας του βιβλίου του κ. Κ.
Μαχαιρά που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας ο Ι.Ν. της Παναγίας των Βλαχερνών
κτίσθηκε το1740 και συνδεόταν μέσω του συγκεκριμένου μονοπατιού πλάτους
2,0μ. περίπου τόσο με την παλαιά οδό Φιλοσόφων όσο και με την παλαιά οδό που
συνδέει την πόλη με τον Ι.Ν. της Αγ. Μαρίνας και την αντίστοιχη περιοχή αφού
δεν υπάρχει ούτε υπήρξε ποτέ άλλος δρόμος που να συνδέει το Ναό με την Πόλη.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είτε με τη
μορφή μονοπατιού είτε και μετέπειτα ως δρόμος προϋφίσταται του έτους 1923.
Ακολούθως κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού
εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

έλαβε υπόψη της την παραπάνω

ομόφωνα αποφασίζει
Γνωμοδοτεί θετικά, σύμφωνα με τα ως άνω στοιχεία, για την αναγνώριση
οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 διερχόμενης από την ιδιοκτησία του αιτούντα
κ. Γληγόρη Γεώργιου η οποία είναι η ίδια που διέρχεται και από τον Ι.Ν. της
Παναγίας των Βλαχερών στον κάμπο της Λευκάδας συνδέει την οδό Φιλοσόφων με
την οδό προς Αγ. Μαρίνα.
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

