Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:8/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:52/2011
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 01 του
µήνα Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά την αριθ.πρωτ.19656/01-07-2011
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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των θεµάτων
ηµερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3)Μεσσήνης Ιωάννης
4)Ρεκατσίνας Σπυρίδων
5) Μελάς Βασίλειος
6)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης ∆ηµήτριος
2. Μεσσήνη Κερασούλα
3. Σίδερης Αντώνιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλο του
∆ήµου Λευκάδας.
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν και ο κ.Γεωργάκης Θωµάς και
Φραγκούλης Επαµεινώνδας, πολιτικοί µηχανικοί, υπάλληλοι του ∆ήµου Λευκάδας
ΘΕΜΑ 11 Η.∆. : Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε διόρθωση κτηµατολογικού
διαγράµµατος περιοχής Καλαβρού Τσουκαλάδων, κατόπιν της αρ.8801/13-08-10
αίτησης Τσέλιου Κων/νου και της αρ.203/11 απόφασης του ∆.Σ.
Εισηγήτρια:κ. Σκιαδά –Πετούση Ζωίτσα
Πρόεδρος Επιτροπής
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω:
«Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη Συνεδρίαση της Επιτροπής κατά την 15-062011, σχετικά µε το θέµα είχε γίνει λεπτοµερής έρευνα από αρµόδια πενταµελή
Επιτροπή του ∆ήµου στην οποία συµµετείχαν και οι κ.Γεωργάκης Θωµάς και
Φραγκούλης Επαµεινώνδας πολιτικοί µηχανικοί, υπάλληλοι του ∆ήµου Λευκάδας και
οι οποίοι µπορούν να ενηµερώσουν την Επιτροπή.»
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ.Γεωργάκης Θωµάς ο οποίος ενηµέρωσε την
Επιτροπή ότι «Η παλιά πενταµελής Επιτροπή του κτηµατολογίου του πρώην ∆ήµου
Λευκάδας έκανε αυτοψία στη θέση Καλαβρού εκτός σχεδίου του ∆.∆.Τσουκαλάδων
όπως φαίνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα του Μηχανικού Παναγιώτη
Παπαδηµητρίου παρουσία του κου Σπύρου Σταµατέλου, µέλους του τότε τοπικού
συµβουλίου της Τ.Κ.Τσουκαλάδων, ως εκπροσώπου του Προέδρου και διαπίστωσε
τη λάθος θέση του δρόµου από το Κτηµατολόγιο και αποδέχεται ως ορθές τις
κορυφές του δρόµου που αποτυπώνονται στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραµµα»

Ο κος Φραγκούλης Επαµεινώνδας παίρνοντας µε τη σειρά του το λόγο
ενηµέρωσε τα µέλη ότι:«κατόπιν αυτοψίας, υπογράφουµε στο τοπογραφικό
διάγραµµα του Μηχανικού Παναγιώτη Παπαδηµητρίου και ο ίδιος ο κος Γεωργάκης
Θωµάς ότι οι συντεταγµένες που αφορούν τις κορυφές του δρόµου έχουν ελεγχθεί
και είναι ορθές.»
Eπίσης οι ανωτέρω µηχανικοί στο τοπογραφικό διάγραµµα που κατατέθηκε
στην Υπηρεσία έχουν συνυπογράψει ότι οι συντεταγµένες που αφορούν τις κορυφές
του δρόµου έχουν ελεγχθεί και είναι ορθές.
Κατόπιν των παραπάνω η Πρόεδρος προτείνει να εισηγηθεί η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη διόρθωση κτηµατολογικού
διαγράµµατος περιοχής Καλαβρού Τσουκαλάδων,
και εκάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο και
έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και ενηµέρωση, µετά από διαλογική
συζήτηση,
οµόφωνα αποφασίζει
να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη διόρθωση
διαγράµµατος της περιοχής Καλαβρού Τσουκαλάδων

του

κτηµατολογικού

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

