ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 8ης/2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 30/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του
∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα
από την αριθµ. 22287/2-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα
µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
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2 Κατηφόρης Χρήστος (αναπλ.)
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Κατηφόρης Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Πολίτης Σπυρίδωνα, που απουσίαζε.
ου
Οι κ.κ. Αρβανίτης Σπυρίδων και Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος, προσήλθαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος
της Η.∆.
ου
Ο κ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου
ο

ΘΕΜΑ 3 της Η.∆. : Γνωµοδότηση ΕΠΖ µετά από αίτηµα για διόρθωση διαγράµµατος του Εθνικού
Κτηµατολογίου, εντός Ρυµοτοµικού Σχεδίου Λευκάδας, Τοµέας ΙΙ.
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος

Το θέµα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Γεώργιος Φίλιππας, ο οποίος, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, που έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: Την από 28-08-2018 αίτηση (Α.Π.∆.Λ.: 17316).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Τη διόρθωση του διαγράµµατος του Εθνικού Κτηµατολογίου, στην περιοχή του Ρυµοτοµικού Σχεδίου Λευκάδας
Τοµέας ΙΙ, επί των ∆ηµοτικών οδών Ι. Γαζή, Καραβέλα και Υπ. Αθαν. Κατωπόδη και στις ιδιοκτησίες των
φερόµενων ιδιοκτητών Κων/νου Μαλακάση µε ΚΑΕΚ 340261302007 και Π.Ζαβιτσάνου & Ακρ. Λιβιτσάνου µε
ΚΑΕΚ 340261302001, ως ακολούθως:
Μετά από αυτοψία της Υπηρεσίας στην ανωτέρω περιοχή και µετά από έλεγχο του υποβληθέντων
Τοπογραφικών ∆ιαγραµµάτων του µηχανικού Αλ. Βλάχου, η Υπηρεσία µας συµφωνεί µε την αιτούµενη
διόρθωση.
Αναλυτικότερα, η ως άνω περιοχή του Ρυµοτοµικού Σχεδίου Λευκάδας, Τοµέα ΙΙ έχει πολεοδοµηθεί από το έτος
1949 και είναι στο σηµείο σύνδεσης µε την περιοχή επέκτασης, του Τοµέα IV, κατ’ ακολουθία των Π∆/26-071990 ΦΕΚ 517/∆/21-09-1990 και Π∆/23-12-1991, (ΦΕΚ95/∆/05-02-1992). Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.23656/0408-1971 Απόφαση Υπ. ∆ηµοσίων Έργων, ΦΕΚ 206/11-08-1971 (αναθεώρηση του εγκεκριµένου σχεδίου 1949)
και το συνοδεύον ∆ιάγραµµα, η ∆ηµοτική οδός Γαζή ορίσθηκε µε πλάτος 8,00µ. και πρασιά 4,00µ. (Ο.Τ.71).
Σύµφωνα µε το Π∆/23-12-1991, (ΦΕΚ95/∆/05-02-1992) (αναθεώρηση του ως άνω εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού
Σχεδίου περιοχής ∆. Λευκάδας, Ν. Λευκάδας) και τα ∆ιαγράµµατα που τη συνοδεύουν, η ∆ηµοτική οδός Γαζή
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αυξήθηκε µε πλάτος 12,00µ. εις βάρος της πρασιάς των 4,00µ., η οποία καταργείται και η Ρυµοτοµική και
Οικοδοµική Γραµµή ταυτίζεται.
Καθότι από το έτος 1971 έως το 1992, η ∆ηµοτική οδός είχε διανοιχθεί και είχαν οικοδοµηθεί, ως επί το
πλείστον, τα οικόπεδα µε πρόσωπο σε αυτή, µε την υπ’ αριθ.484 Φ.Ι-Π1/28-03-1996 ΦΕΚ358/∆/09-04-1996
Απόφαση Νοµάρχη Λευκάδας, το Ρυµοτοµικό Σχέδιο τροποποιήθηκε και επαναφέρεται το πλάτος της ∆ηµοτικής
οδού Γαζή σε 8,00µ. και η πρασιά 4,00µ..
Με βάση τα ανωτέρω εισηγούµαστε τις ακόλουθες διορθώσεις:
Στην ιδιοκτησία µε ΚΑΕΚ 340261302001, η οποία βρίσκεται στο νότιο άκρο του Ο.Τ.71, στο ∆ιάγραµµα του
Εθνικού Κτηµατολογίου, η εδαφική έκταση που καταλαµβάνει η πρασιά επί της ∆ηµοτικής οδού Ι.Γαζή και επί
της συµβολής των ∆ηµοτικών οδών Ι. Γαζή και Υποσµ. Αθ. Κατωπόδη, δεν αποτυπώνεται ορθά ως τµήµα της
ιδιοκτησίας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η διόρθωση του ∆ιαγράµµατος, όπως αποτυπώνεται στο από
Ιουνίου 2018 Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα, και το τµήµα εµβαδού Ε=192,94τ.µ. υπό στοιχεία
(Ν1,Ν2,Ν3,Α3,Α2,Α1,Α9,Α8,Α7,Ν9,Ν10,Ν1) που εντάσσεται στο κοινόχρηστο οδικό δίκτυο µε ΚΑΕΚ
34026ΕΚ00131 πρέπει να µεταφερθεί στην ιδιοκτησία µε ΚΑΕΚ 340261302001.
Ακολούθως, στην ιδιοκτησία µε ΚΑΕΚ 340261302007, η οποία βρίσκεται στο βόρειο άκρο του Ο.Τ.71, στο
∆ιάγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου, έχουν εντοπισθεί οι ακόλουθες απαραίτητες διορθώσεις, όπως
αποτυπώνονται στο από Ιουνίου 2018 Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα: Το τµήµα υπό στοιχεία (Π1,Γ,Π3,Π1) εµβαδού
Ε=8,02τ.µ., στο οποίο έχει εγκατασταθεί υπόγειος κάδος απορριµµάτων που εντάσσεται στην ιδιοκτησία µε
ΚΑΕΚ 340261302007 πρέπει να µεταφερθεί στον όµορο κοινόχρηστο χώρο µε ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00131.
Αντίστοιχα το τµήµα υπό στοιχεία (Α,1,Β,2,Π1,Β,Α) εµβαδού Ε=7,25τ.µ. που εντάσσεται στο κοινόχρηστο οδικό
δίκτυο µε ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00131 πρέπει να µεταφερθεί στην ιδιοκτησία µε ΚΑΕΚ 340261302007.
Με βάση τα ανωτέρω σας παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης του αρµόδιου ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας
για τη διόρθωση του ∆ιαγράµµατος του Εθνικού Κτηµατολογίου, στα ακίνητα µε ΚΑΕΚ 34026ΕΚ00131,
340261302001 & 340261302007 εντός του Τοµέα ΙΙ, του Ρυµοτοµικού Σχεδίου Λευκάδας»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10,
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Τη διόρθωση του διαγράµµατος του Εθνικού Κτηµατολογίου, στην περιοχή του Ρυµοτοµικού Σχεδίου
Λευκάδας Τοµέας ΙΙ, επί των ∆ηµοτικών οδών Ι. Γαζή, Καραβέλα και Υπ. Αθαν. Κατωπόδη και στις ιδιοκτησίες
των φερόµενων ιδιοκτητών Κων/νου Μαλακάση µε ΚΑΕΚ 340261302007 και Π.Ζαβιτσάνου & Ακρ. Λιβιτσάνου
µε ΚΑΕΚ 340261302001, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 30/2018.
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ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2

