ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 12ης/2020 Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 20/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
11:00, ήλθε σε συνεδρίαση , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.:80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486/τ.Β΄/12-12-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/3103-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ.,,
ύστερα από την αριθ. πρωτ: 23372/16-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε
νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λύγδας Σπυρίδων (Πρόεδρος)
1. Λιβιτσάνος Ιωάννης
2. Γαζής Αναστάσιος
2. Αργυρός Νικόλαος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Βλάχου Ειρήνη
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Γαζής Νικόλαος
5. Τυπάλδος Νικόλαος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου.
Τα µέλη της Επιτροπής Γαζής Νικόλαος και Λιβιτσάνος Ιωάννης, προσήλθαν κατά την συζήτηση της
ου
πρώτης ένστασης του 1 θέµατος της Η.∆.
ο
Συµµετέχουν στην Συνεδρίαση για το 1 θέµα της Η.∆. οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:
α) Κατούνας κ. ∆ιγενής Ιωάννης και β) Καρυωτών κ. Γεωργάκης Ιωάννης.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των κατωτέρω υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό
επανέγκριση Ρυµοτοµικού Σχεδίου των οικισµών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασµένη Βρύση), ∆. Λευκάδας:
1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10017/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.11): Καλός Ιωάννης του ∆ηµητρίου
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10037/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.12): Κολλόκα ∆ήµητρα του Ιωάννη
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10544/31-05-2019, 10545/31-05-2019 και 10546/31-05-2019 (ΑΡΙΘ.43, 44, 45): Καλού
Σοφία του Κων/νου, Καλός Σπυρίδων του Κων/νου, Καλού Ευφροσύνη του Σπυρίδωνος
2. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10822/03-06-2019, 10877/03-06-2019 και 10878/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.79, 88, 89): Αργυρός
Γεώργιος του Ιωάννη, Καββαδά Σπυριδούλα του Βασιλείου, Κροκίδης Πέτρος του Λάµπρου
3. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10844/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.82):Φραγκούλης Επαµεινώνδας του Νικολάου
4. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10860/03-06-2019 και 10896/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.86, 97): Σταγιάνου Παρασκευή συζ.
Αθανασίου, Μίγκος Γρηγόρης-Παναγιώτης-Μαύρα.
5. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12557/24-06-2019 (ΑΡΙΘ.102) και 10784/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.68): Γουρζής Αριστείδης του
Νικολάου
6. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 17471/29-08-2019 (ΑΡΙΘ.110).
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αικατερίνη Κηρολίβανου, Αρχ. Μηχανικός, ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής, την εισήγηση της υπηρεσίας επί των αναφεροµένων στο θέµα ενστάσεων, η οποία έχει
ως εξής:
1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10017/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.11):
ΚΑ0203003 (ΚΑΕΚ 340220203003), Ο.Τ. 136:. Η αναφερόµενη ιδιοκτησία εντάσσεται στην πυκνοδοµηµένη
περιοχή των Ο.Τ. 123,124,125,126, 136 και 139, όπου έχουν υποβληθεί αρκετές ενστάσεις για την αλλαγή της
ρυµοτοµίας. Για το λόγο αυτό, προτείνονται σηµειακές τροποποιήσεις στους κοινόχρηστους χώρους, ώστε να
αποφευχθεί η ρυµοτόµηση κτιρίων και να ακολουθείται το υφιστάµενο οδικό δίκτυο. Αναλυτικότερα, στην
αναφερόµενη ιδιοκτησία και λόγω υφιστάµενων κατασκευών, προτείνεται η σηµειακή τροποποίηση στη χάραξη
του πεζόδροµου µεταξύ του Ο.Τ.124 και 136.
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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10037/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.12):
ΚΑ0202041 (ΚΑΕΚ 340220202041), Ο.Τ. 124:. Η αναφερόµενη ιδιοκτησία εντάσσεται στην πυκνοδοµηµένη
περιοχή των Ο.Τ. 123,124,125,126, 136 και 139, όπου έχουν υποβληθεί αρκετές ενστάσεις για την αλλαγή της
ρυµοτοµίας. Για το λόγο αυτό, προτείνονται σηµειακές τροποποιήσεις στους κοινόχρηστους χώρους, ώστε να
αποφευχθεί η ρυµοτόµηση κτιρίων και να ακολουθείται το υφιστάµενο οδικό δίκτυο. Αναλυτικότερα, στην
αναφερόµενη ιδιοκτησία και λόγω υφιστάµενων κατασκευών, προτείνεται η σηµειακή τροποποίηση στη χάραξη
των δρόµων µεταξύ των Ο.Τ.123 - 124 και των Ο.Τ.124 – 136, µε σκοπό τη µείωση της ρυµοτόµησης. Επίσης
προτείνεται η οικοδοµική γραµµή να ταυτιστεί µε την ρυµοτοµική έµπροσθεν του υπάρχοντος κτιρίου, λόγω
πολύ µικρής επιφάνειας του οικοπέδου. Η εδαφική έκταση του προκηπίου, µεταξύ οικοδοµικής – ρυµοτοµικής
γραµµής δεν είναι ρυµοτοµούµενη έκταση, αλλά υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος και επιτρέπονται οι
κατασκευές του άρθρου 17 του Ν.4067/2012. ∆εν είναι δυνατή η κατάργηση όλων των κοινόχρηστων χώρων,
καθότι εντάσσονται στο κύριο δίκτυο του προτεινόµενου Σχεδίου. Όσον αφορά στις ρυµοτοµούµενες εκτάσεις
για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων είναι αντικείµενο της σύνταξης της Πράξης Εφαρµογής και θα
τακτοποιηθούν είτε µε γη (προσκύρωση), είτε µε αποζηµίωση, σε συνδυασµό µε τον υπολογισµό της εισφοράς
σε γη (Ν.4315/2014).
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10544/31-05-2019, 10545/31-05-2019 και 10546/31-05-2019 (ΑΡΙΘ.43, 44, 45):
ΚΑ0203005 (ΚΑΕΚ 340220203005) Ο.Τ. 136: Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι είναι κατ’ ακολουθία του
ακυρωµένου Ρ.Σ., ως διαδικασία επανέγκρισης, µε σηµειακές τροποποιήσεις, ώστε να αποφευχθεί η
ρυµοτόµηση κτιρίων και λοιπών κατασκευών. Η εδαφική έκταση του προκηπίου, µεταξύ οικοδοµικής –
ρυµοτοµικής γραµµής δεν είναι ρυµοτοµούµενη έκταση, αλλά υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος και
επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 17 του Ν.4067/2012. Η ρυµοτόµηση της ιδιοκτησίας µε την παρούσα
πολεοδοµική ρύθµιση είναι απαραίτητη για τη δηµιουργία του οδικού δικτύου και των υπόλοιπων
κοινόχρηστων χώρων, αλλά προτείνεται η µείωση αυτής στη συµβολή των δύο δρόµων βόρεια και ανατολικά,
ώστε να προσεγγίζει την οφειλόµενη εισφορά σε γη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4315/2014.
2. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10822/03-06-2019, 10877/03-06-2019 και 10878/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.79, 88, 89): :
ΚΑ0207029 (ΚΑΕΚ 340220405003) Ο.Τ. 173: Το Ο.Τ.173, αποτελεί όριο του σχεδίου, µε σηµειακή
τροποποίηση από το ακυρωµένο, λόγω υφιστάµενων κατασκευών και της δηµιουργίας περιφερειακού δρόµου,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ, ώστε να δηµιουργούνται ‘κλειστά’ Ο.Τ., δηλαδή οι δρόµοι να µην οδηγούν
σε αδιέξοδο και τα Ο.Τ. να µην συνορεύουν µε εκτός σχεδίου έκταση. Εδώ προτείνεται σηµειακή τροποποίηση
στο βορειοδυτικό τµήµα του Ο.Τ.173, ώστε να βελτιωθεί η χάραξη του προτεινόµενο κοινόχρηστου χώρου και
να ακολουθηθεί η ίδια ρυµοτοµία σε όλες τις εντασσόµενες ιδιοκτησίες, ως προς τα όριά τους και τις
υφιστάµενες κατασκευές.
3. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10844/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.82):
ΚΑ0205006 (ΚΑΕΚ 340220205006), Ο.Τ. 96: Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι είναι κατ’ ακολουθία του
ακυρωµένου Ρ.Σ., ως διαδικασία επανέγκρισης, µε σηµειακές τροποποιήσεις, ώστε να αποφευχθεί η
ρυµοτόµηση κτιρίων και λοιπών κατασκευών. Εδώ προτείνεται η µείωση του πλάτους του δρόµου µεταξύ των
Ο.Τ.91 – 92 και 94 – 96 µε µετατόπιση του ανατολικού ορίου αυτού κατά 2 µ δυτικά, ώστε να υπάρχει συνέχεια
στη χάραξη αυτού και µε το ίδιο πλάτος που έχει στα Ο.Τ. 75 – 76.
4. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10860/03-06-2019 και 10896/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.86, 97):
ΚΑ0209019 (ΚΑΕΚ 340220209019) και ΚΑ0209031 (ΚΑΕΚ 340220209031),Ο.Τ. 192: Τα αναφερόµενα
αιτήµατα αφορούν στην ίδια ευρύτερη περιοχή που εντάσσονται οι υπ’ αριθ. πρωτ. 12557/2019 και
10784/2019 ενστάσεις. Εδώ προτείνεται η µετατόπιση του πεζόδροµου µεταξύ των Ο.Τ. 192 και 193, ώστε να
ακολουθηθεί η υφιστάµενη διαµόρφωση πρόσβασης στις ιδιοκτησίες µε ΚΑ0209018και ΚΑ0209045 και ο
περιφερειακός δρόµος µετατοπίζεται δυτικότερα, ώστε να µην ρυµοτοµούνται υφιστάµενες κατασκευές. Οι
όποιες υψοµετρικές διαφορές είναι αντικείµενο της Πράξης Εφαρµογής (υψοµετρική µελέτη), όπου
ενδεχοµένως στα σηµεία µε έντονη κλίση θα διαµορφωθεί ως πεζόδροµος. Επιπροσθέτως, προτείνεται η
σηµειακή τροποποίηση της ρυµοτοµικής γραµµής του Ο.Τ. 192 επί της Επαρχιακής οδού, ώστε να αποφευχθεί
η ρυµοτόµηση κατασκευών. Η παρούσα µελέτη στην περιοχή της Επαρχιακής οδού θα διαβιβασθεί προς την
αρµόδια ∆.Τ.Ε., Π.Ε. Λευκάδας, για τον έλεγχο της αποτύπωσης του ορίου απαλλοτρίωσης και των
προτεινόµενων ρυµοτοµικών γραµµών.
5. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12557/24-06-2019 (ΑΡΙΘ.102) και 10784/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.68):
ΚΑ0209045 (ΚΑΕΚ 340220209018), Ο.Τ. 193: Η οριοθέτηση της περιοχής µελέτης µε περιφερειακό δρόµο
(‘κλειστά’ οικοδοµικά τετράγωνα) είναι κατ’ ακολουθία των οδηγιών του Υ.Π.ΕΝ.. Εδώ προτείνεται τροποποίηση
στην ευρύτερη περιοχή του Ο.Τ. 193 και του Ο.Τ.192, λόγω των υφιστάµενων κατασκευών και των
διαµορφώσεων. Αναλυτικότερα, προτείνεται η µετατόπιση του δρόµου που οριοθετεί τα Ο.Τ. 192 και 193 και ο
περιφερειακός δρόµος µετατοπίζεται προς τα δυτικά. Οι όποιες υψοµετρικές διαφορές είναι αντικείµενο της
Πράξης Εφαρµογής (υψοµετρική µελέτη), όπου ενδεχοµένως στα σηµεία µε έντονη κλίση θα διαµορφωθεί ως
πεζόδροµος.
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6. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 17471/29-08-2019 (ΑΡΙΘ.109) ∆ιορθώνεται στο ορθό (Αρ. 110- ένσταση κ. Αεράκη
Γεώργιου)
ΚΑ0201002 (ΚΑΕΚ 340220228002), Ο.Τ.84: Να ενηµερωθεί το υπόβαθρο του Κτηµατολογικού ∆ιαγράµµατος
ως προς την αποτύπωση του υφιστάµενου κτίσµατος το οποίο είναι αποπερατωµένο διώροφο µε υπόγειο
κεραµοσκεπές (αριθ. οικ. άδειας 242/2011 µε θεώρηση ηλεκτροδότησης 13-05-2014). Η εδαφική έκταση του
προκηπίου, µεταξύ οικοδοµικής – ρυµοτοµικής γραµµής δεν είναι ρυµοτοµούµενη έκταση, αλλά υποχρεωτικός
ακάλυπτος χώρος και επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 17 του Ν.4067/2012. Για το λόγο αυτό, το κτίριο
δεν ρυµοτοµείται, αλλά προτείνεται η αλλαγή και διόρθωση χάραξης της οικοδοµικής γραµµής, ώστε να
ακολουθεί το περίγραµµα του κτιρίου, όπως έχει ήδη γίνει σε άλλα σηµεία στην ίδια περιοχή του
οριοθετηµένου ρέµατος.»
Οι ενστάσεις συζητήθηκαν κάθε µία ξεχωριστά και έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των µελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των Προέδρων των Κοινοτήτων και των ενδιαφεροµένων που κλήθηκαν και
συµµετείχαν στην συνεδρίαση στα Κοινοτικά Καταστήµατα.
Η κα Αικατερίνη Κηρολίβανου, Αρχιτέκτων Μηχανικός της ∆/νσης της Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του
∆ήµου, έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ε.Π.Ζ. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση
• τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ όπως
αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18. τις δ/ξεις της περίπτ. α της
παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 4623/19.
• τις δ/ξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων της Ε.Π.Ζ. όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν µε τις δ/ξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Γνωµοδοτεί στο ∆.Σ. να γίνουν αποδεκτές οι κατωτέρω υποβληθέντες ενστάσεις επί της ανάρτησης του
υπό επανέγκριση Ρυµοτοµικού Σχεδίου των οικισµών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασµένη Βρύση), ∆. Λευκάδας:
1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10017/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.11):
ΚΑ0203003 (ΚΑΕΚ 340220203003), Ο.Τ. 136:. Η αναφερόµενη ιδιοκτησία εντάσσεται στην πυκνοδοµηµένη
περιοχή των Ο.Τ. 123,124,125,126, 136 και 139, όπου έχουν υποβληθεί αρκετές ενστάσεις για την αλλαγή της
ρυµοτοµίας. Για το λόγο αυτό, προτείνονται σηµειακές τροποποιήσεις στους κοινόχρηστους χώρους, ώστε να
αποφευχθεί η ρυµοτόµηση κτιρίων και να ακολουθείται το υφιστάµενο οδικό δίκτυο. Αναλυτικότερα, στην
αναφερόµενη ιδιοκτησία και λόγω υφιστάµενων κατασκευών, προτείνεται η σηµειακή τροποποίηση στη χάραξη
του πεζόδροµου µεταξύ του Ο.Τ.124 και 136.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10037/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.12):
ΚΑ0202041 (ΚΑΕΚ 340220202041), Ο.Τ. 124:. Η αναφερόµενη ιδιοκτησία εντάσσεται στην πυκνοδοµηµένη
περιοχή των Ο.Τ. 123,124,125,126, 136 και 139, όπου έχουν υποβληθεί αρκετές ενστάσεις για την αλλαγή της
ρυµοτοµίας. Για το λόγο αυτό, προτείνονται σηµειακές τροποποιήσεις στους κοινόχρηστους χώρους, ώστε να
αποφευχθεί η ρυµοτόµηση κτιρίων και να ακολουθείται το υφιστάµενο οδικό δίκτυο. Αναλυτικότερα, στην
αναφερόµενη ιδιοκτησία και λόγω υφιστάµενων κατασκευών, προτείνεται η σηµειακή τροποποίηση στη χάραξη
των δρόµων µεταξύ των Ο.Τ.123 - 124 και των Ο.Τ.124 – 136, µε σκοπό τη µείωση της ρυµοτόµησης. Επίσης
προτείνεται η οικοδοµική γραµµή να ταυτιστεί µε την ρυµοτοµική έµπροσθεν του υπάρχοντος κτιρίου, λόγω
πολύ µικρής επιφάνειας του οικοπέδου. Η εδαφική έκταση του προκηπίου, µεταξύ οικοδοµικής – ρυµοτοµικής
γραµµής δεν είναι ρυµοτοµούµενη έκταση, αλλά υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος και επιτρέπονται οι
κατασκευές του άρθρου 17 του Ν.4067/2012. ∆εν είναι δυνατή η κατάργηση όλων των κοινόχρηστων χώρων,
καθότι εντάσσονται στο κύριο δίκτυο του προτεινόµενου Σχεδίου. Όσον αφορά στις ρυµοτοµούµενες εκτάσεις
για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων είναι αντικείµενο της σύνταξης της Πράξης Εφαρµογής και θα
τακτοποιηθούν είτε µε γη (προσκύρωση), είτε µε αποζηµίωση, σε συνδυασµό µε τον υπολογισµό της εισφοράς
σε γη (Ν.4315/2014).

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10544/31-05-2019, 10545/31-05-2019 και 10546/31-05-2019 (ΑΡΙΘ.43, 44, 45):
ΚΑ0203005 (ΚΑΕΚ 340220203005) Ο.Τ. 136: Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι είναι κατ’ ακολουθία του
ακυρωµένου Ρ.Σ., ως διαδικασία επανέγκρισης, µε σηµειακές τροποποιήσεις, ώστε να αποφευχθεί η
ρυµοτόµηση κτιρίων και λοιπών κατασκευών. Η εδαφική έκταση του προκηπίου, µεταξύ οικοδοµικής –
ρυµοτοµικής γραµµής δεν είναι ρυµοτοµούµενη έκταση, αλλά υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος και
επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 17 του Ν.4067/2012. Η ρυµοτόµηση της ιδιοκτησίας µε την παρούσα
πολεοδοµική ρύθµιση είναι απαραίτητη για τη δηµιουργία του οδικού δικτύου και των υπόλοιπων
κοινόχρηστων χώρων, αλλά προτείνεται η µείωση αυτής στη συµβολή των δύο δρόµων βόρεια και ανατολικά,
ώστε να προσεγγίζει την οφειλόµενη εισφορά σε γη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4315/2014.
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2. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10822/03-06-2019, 10877/03-06-2019 και 10878/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.79, 88, 89): :
ΚΑ0207029 (ΚΑΕΚ 340220405003) Ο.Τ. 173: Το Ο.Τ.173, αποτελεί όριο του σχεδίου, µε σηµειακή
τροποποίηση από το ακυρωµένο, λόγω υφιστάµενων κατασκευών και της δηµιουργίας περιφερειακού δρόµου,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υ.Π.ΕΝ, ώστε να δηµιουργούνται ‘κλειστά’ Ο.Τ., δηλαδή οι δρόµοι να µην οδηγούν
σε αδιέξοδο και τα Ο.Τ. να µην συνορεύουν µε εκτός σχεδίου έκταση. Εδώ προτείνεται σηµειακή τροποποίηση
στο βορειοδυτικό τµήµα του Ο.Τ.173, ώστε να βελτιωθεί η χάραξη του προτεινόµενο κοινόχρηστου χώρου και
να ακολουθηθεί η ίδια ρυµοτοµία σε όλες τις εντασσόµενες ιδιοκτησίες, ως προς τα όριά τους και τις
υφιστάµενες κατασκευές.

3. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10860/03-06-2019 και 10896/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.86, 97):
ΚΑ0209019 (ΚΑΕΚ 340220209019) και ΚΑ0209031 (ΚΑΕΚ 340220209031),Ο.Τ. 192: Τα αναφερόµενα
αιτήµατα αφορούν στην ίδια ευρύτερη περιοχή που εντάσσονται οι υπ’ αριθ. πρωτ. 12557/2019 και
10784/2019 ενστάσεις. Εδώ προτείνεται η µετατόπιση του πεζόδροµου µεταξύ των Ο.Τ. 192 και 193, ώστε να
ακολουθηθεί η υφιστάµενη διαµόρφωση πρόσβασης στις ιδιοκτησίες µε ΚΑ0209018και ΚΑ0209045 και ο
περιφερειακός δρόµος µετατοπίζεται δυτικότερα, ώστε να µην ρυµοτοµούνται υφιστάµενες κατασκευές. Οι
όποιες υψοµετρικές διαφορές είναι αντικείµενο της Πράξης Εφαρµογής (υψοµετρική µελέτη), όπου
ενδεχοµένως στα σηµεία µε έντονη κλίση θα διαµορφωθεί ως πεζόδροµος. Επιπροσθέτως, προτείνεται η
σηµειακή τροποποίηση της ρυµοτοµικής γραµµής του Ο.Τ. 192 επί της Επαρχιακής οδού, ώστε να αποφευχθεί
η ρυµοτόµηση κατασκευών. Η παρούσα µελέτη στην περιοχή της Επαρχιακής οδού θα διαβιβασθεί προς την
αρµόδια ∆.Τ.Ε., Π.Ε. Λευκάδας, για τον έλεγχο της αποτύπωσης του ορίου απαλλοτρίωσης και των
προτεινόµενων ρυµοτοµικών γραµµών.
4. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12557/24-06-2019 (ΑΡΙΘ.102) και 10784/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.68):
ΚΑ0209045 (ΚΑΕΚ 340220209018), Ο.Τ. 193: Η οριοθέτηση της περιοχής µελέτης µε περιφερειακό δρόµο
(‘κλειστά’ οικοδοµικά τετράγωνα) είναι κατ’ ακολουθία των οδηγιών του Υ.Π.ΕΝ.. Εδώ προτείνεται τροποποίηση
στην ευρύτερη περιοχή του Ο.Τ. 193 και του Ο.Τ.192, λόγω των υφιστάµενων κατασκευών και των
διαµορφώσεων. Αναλυτικότερα, προτείνεται η µετατόπιση του δρόµου που οριοθετεί τα Ο.Τ. 192 και 193 και ο
περιφερειακός δρόµος µετατοπίζεται προς τα δυτικά. Οι όποιες υψοµετρικές διαφορές είναι αντικείµενο της
Πράξης Εφαρµογής (υψοµετρική µελέτη), όπου ενδεχοµένως στα σηµεία µε έντονη κλίση θα διαµορφωθεί ως
πεζόδροµος.
5. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 17471/29-08-2019 (ΑΡΙΘ.110):
ΚΑ0201002 (ΚΑΕΚ 340220228002), Ο.Τ.84: Να ενηµερωθεί το υπόβαθρο του Κτηµατολογικού ∆ιαγράµµατος
ως προς την αποτύπωση του υφιστάµενου κτίσµατος το οποίο είναι αποπερατωµένο διώροφο µε υπόγειο
κεραµοσκεπές (αριθ. οικ. άδειας 242/2011 µε θεώρηση ηλεκτροδότησης 13-05-2014). Η εδαφική έκταση του
προκηπίου, µεταξύ οικοδοµικής – ρυµοτοµικής γραµµής δεν είναι ρυµοτοµούµενη έκταση, αλλά υποχρεωτικός
ακάλυπτος χώρος και επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 17 του Ν.4067/2012. Για το λόγο αυτό, το κτίριο
δεν ρυµοτοµείται, αλλά προτείνεται η αλλαγή και διόρθωση χάραξης της οικοδοµικής γραµµής, ώστε να
ακολουθεί το περίγραµµα του κτιρίου, όπως έχει ήδη γίνει σε άλλα σηµεία στην ίδια περιοχή του
οριοθετηµένου ρέµατος.
Β) Αναβάλλεται για επόµενη συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. για συζήτηση µε τις εν µέρει αποδεκτές ενστάσεις
η ένσταση υπ΄αριθ. 3 της εισηγήσεως, µε αρ. πρωτ:. 10844/03-06-2019 (ΑΡΙΘ.82).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 20/2020.
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